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مقذمة

آباءأبرزمنهو،الحتابهذامؤلف،الأس!ندري!يرلسالقديس

المستقيم.الإيمانعنحياتهمطوالدافعواالذينالأس!ندرية

م،412سنةالأس!ندرية!رسيأستلم!يرلسالقديسأنومعروف

.م444سنةانتقالهحتىالأمينهبالرعايةويقومالإيمانيخدموظل

ال!تبعشرات!يرلسالقديس!تب،عافا32تبلغالتيالفترةهذهفي

منوغيرها،بعهديهالمقذسال!تابشرحوفي،المستقيمالإيمانعنالدفاع!ؤ

ا.أخرىوموضوعاتلعظاتواالرسائل

مرحلتين:إلى!يرلسالقديس!تاباتتقسيمعلىالآباءعلماءذزبخوقد

ظهورها.قبلماومرحلة،النسطوريةظهوربعدمامرحلة

!تاباتهمعظم!زسم()428-444النسطوريةظهوربعدمامرحلةففي

الدفاعوهو،النسطوريةالبدعةضد،التجشدعنالصحيحالتعليمعنللدفاع

!ان!يرلسالقديسول!ن.الدينعمودبلقبشهرتهسببصارالذي

النسطورية.البدعةظهورقبلمنالمستقيمالإيمانعنمدافغا

البدعةظهورقبلماأيم(،428)412-خدمتهمنالأولىالمرحلةوفي

عنبالدفاع-المرحلةهذهمنقسمفي-!يرلسالقديسانشغل،النسطورية

وذلك،الاريوسيةالبدعةضدالجوهرفيللآبومساواتهالفهابنالمسيحألوهية

".الثالوثحول"حوار،"الثالوثفي"ال!نزهما!تابينفي

للقديسالتايى"اجزيوحاامحيلى"شرحكتا!مفدمةلىوكنالاتهالقدي!كبرل!حباةصسحلأعرصاانطرا

.1181المركرلرهكتالانه"حبانهكبرل!ر"القدبىبهتا!،5911المركرإصداركبرلر،

7م



لط!جممللالايطأالثالن!نحالحو"

:"الثالوثحولحوار"كتاب

م425سنةحوالى!يرلسالقديس!تبه،"الثالوثحول"حوار!تاب،

قليل.بوقت"الثالوثفي"النز!تاببعد

يدعىشخصالى"الثالوثحول"حوار!تابه!يرلسالقديسويهدى

!ما،اتي!وسالقسطنطينيةبطرلركحياةفيذلكو!ان"نيميسيوس!

:فيقولنسطورلىإالثانيةرسالتهفيوذلك،نفسه!يرلسالقديسبذلكيشهد

لاالسعيد/لذ!رذو/تي!و!م!!انبينما/نجهذلكأقولى/لحقيقةوفي...أ

/لجوهر،فيحد/لولم/لقدوسلملثالوثعن!تات!!تبتقدفإنى،حت!يزلى

ولهذا3./لآنإ!تبتهمامعلتفقوهو/لوحيدبن/لانست!عنمقالآضمنتهوقد

مضمونويشبه،م425عامالأ!ثرعلىال!تابهذا!يرلسق.!تبفقد

وفيتفصيلأ.أ!ثرأنهإلأ"الثالوثفيأال!نزكتابمضمون،ال!تابهذا

بمثلالموضوعنفسعنلل!تابةيعودجعلهالذيالسببنعرفلانحنالواقع

"الثالوثفي"ال!نزالأول!تابهي!ونأنالمحتملمنل!ن،الاسهابهذا

في!يرلسق.اجتهدفقدولهذا،العريضالقراءجمهورعلىصععئا!انقد

تشهدو!ماأ!ثر.واسهاببتفصيلوشرحهتعليمهتبسيطعلىيعملأن

عدذاأماممنهجزءقرءقد!انال!تابهذافإنبعاليهإليهاالمشارالرسالة

قدهذا!انوربما،القسطنطينيةفيوالمؤمنينوال!هنةالأساقفةمن!بيزا

.العظاتمنسلسلةخلالمنتغ

ال!تابقشموقدالحوار،طرلقة!يرلسالقديساتبعالشرحولسهولة

.القدسالروحعنواحدوحوارالابنبألوهيةخاصةمنهاستة.حواراتسبعةإلى

أسئلةخلالمنوذلكأصغروحداتإلىالرئيسيةالموضوعاتفشمتوقد

)ول(بالرمزلهورمزإرميااسملهوأعطىوجودهافترضشخصإلىيوجهها

)!(4.الرمزأعطاهاالأسئلةهذهعلىمنهإجاباتخلالمنوأيضا

.م6،40425سةمندطررفلالفطنطببةدطريركانيكوس!

الآلائية،للدراساتالأرثودكىالمركرالحتمهيد،عدنصحىد.،تاوضروسمورب!د.ترحمةالفدب!كيرل!.رسائل!

.92ص8991سةالثاوالجرء

.!وولالرموزمنلدلأكيرل!إرياباحماءالترحمةياحتفظا"

8م



ا!قامة

الأخيرشخصبأنارميافمعلىحيرلسق.وضعهاالتيالأسئلةمنولظهر

أسئلتهخلالمنيعحس،نقيهقلبوذوبالمعرفةشغوفللسلامفحباعتباري

للقديسأعطتالطرلقةهذه6.بهانفسههويؤمنأنبدونالمخالفينآراء

منالقويمالإيمانتعاليمعنواستفاضةبوضوحئعئر!يالفرصة!يرلس

تمتزالملإجاباتعنهانفسهكيرلسالقديسيقول!مااو،الأجوبةخلال

.7خرا/لآوتهدح!/لبعضبعضهافتبنىلمختفية/لأف!ارلم

الفلاسفةعندمحببة!انت(والإجابة)الأسئلةالطرلقةهذهأنوالمعروف

العصورفيال!نيسةآباءبواسطةأستخدمتوقد،المسيحيةقبلاليونانيين

!يرلسق.استخدمهاوقد.متأخرةعصورفيال!تاباتال!نسيةوفي،الأولى

الابنو"تأنس"والحقبالروحوالعبادة"السجود:هماآخرلن!تابينفينفسه

الوحيدإ.

عنالحواراتهذهمنستةفييتحذث!يرلسق.فإنالقولسبقو!ما

التيالحواراتهذهعناولنمنبالأكثريتضحوهذاالمتجسد.الابنألوهية

!الآتىةوهى!تابهمقدمةفينفسههوأوردها

الجوهر.فيمعهوواحدلهومساوالآبالفهمعازلئيالابن-ا

الطبيعة.حسبمنهمولودوهوالآباللهمعأزلئيالابن20

حقيقي.إلهالآبأن!ماحقيقيإلهالابن-3

.مصنوعوغيرمخلقغيرالابن-4

الآب.مثلتمافابالطبيعةالابنفي!ائنة،ومجدهاالألوهةخواص!ل5-

)حسبيليقولاالابنفعلهماعنقيلماوكلالبشزلةالطبيعةخواص-6

طبيعةإلىوليسالبشرلةطبيعتهالىيشيربالحريهذاتضورهم(،!ل

الفه.هوإذال!لمه

3صانظر.الدائموبحثهعلمهبىالقضاياهدهديللحوضوالمرهل"المحتهد.ككلل!قيصفهكماأو-

.811صانظراالمخالفيراأراءكلهوبلاطالكعنتعبيرهرتقرلهماأعترولنإذا،ضنتساقلالارميا:كرلىيقول6

8.صانظر3

9م



لممهـل!لاتاي!الثالثانحالاحا"

ولحملالقدسالروحألوهيةعنبالحديثيختصفإنهالسابعالحوارأما

التالى:العنوان

.8الطبيعةحسبإلهمن-بطبيعته-الهوانهالقدسالروح-7

والترجمة:اليونانيالنص

!تبواالذينالآباءبمجموعةالحوارلهذاالأصلياليونانيالنصيوجد

:بوالمعروفةباليونانية

03..ح:08675-07787،مجلدفيميني-جري!اباترولوجيامجموعة

7691،عامبارش!جؤالصادرةالسلسلةمن237رقمالمجلدجؤوأيضا

.731-11ص3ححلماه!3س!كلااح(أحااحح3،لمسيحيةاردلمصاا"

ال!نيسةآباءسلسلةجؤالموجوداليونانيالنصعنالترجمةوتمت

رقممجلد2..2عامتسالوني!ية+.كا!دا!778ة7إصدارت!))ل!اليونانيين

918-8ص9رقموالمجلد505ا-89ص8

الفرنسيةالقرجمةح!شههيالجانبيةالعناوينانالىالقارئعنايةونوخه

حكا.المسيحيةالمصادرسلسلةمن)237(رقمالمجلدفيالموجودة

الهوامشمراجع

بالمراجعائمترجمالنصعلىوالتعليقاتوالهوامشالمقدمة!تابةفىاستعئا

التالية:

.:المقدسالكتاب.

المتداولة.البيروتيةالطبعةا-

اليسوعية.الترجمة2-

اليونانية.باللفة-الجديدالعهد3-

الأخرىالمفاهيمبعضبالاضافةالقدلىالروحعنتيلما."تجيمعنوانتحتالسابعالحرارلهذاأخرنمىيوحد8

.شأ!ا-124).14575بعد.فبماك!لرق.وندبهه

م01



البراموسديرطبعة-المقدسالخولاجي-

البراموس.ديرطبعة-السنويةالأبصلمودية.

أبائية:النصوص4

أنناسيوس:للقديسيم

الوثميين.ضد-ا

ال!لمة.-تجشد2

الآريوسيين.ضدالمقالات-2

.القدسالروحعنسرابيونالأسقفالىرسائل-4

حيرلس:للقديس!ء

يوحنا.انجيلشرح-ا

لوقا.إنجيلشرح-3

.2،3الت!ولنسفرعلىلامعةتعليقات-3

والحق.بالروحوالعبادةالسجود-4

.17،55رسالة-5

.:اللاهوتيغريغوريوسللقديسء.

الخمس.اللاهوتيةالخطبا-

(.)باليونانيةالمعموديةعن04رقمالخطاب2-

.:القيصريليوسابيوس?

(.اليونانية)باللغةقسطنطينحياة-

النيسيغريغوردوسللقديسب!

.8:افنوميوسضد-

(.للآيةالصحيحالمعني)شرحللآبالإبنخضوع-

اما

ا!تامة



جم!ل!للفا!أالثالن!نحالا(حا

ميلانو:أسقفامبروسيوسللقديس

.القدسالروحعن-

بواتيه:أسقفهيلارىللقديسير

.5،:22الثالوثعن-

والشهيد:المدافعيوستينوسللقديس"

ترلفومعالحوار-

ترتليان:للعلآمة:

الهرطقاتضد

الفم:ذهبييوحناللقديس.ء

الم!وينسفرعلىالثانيةالعظة-

الثانية.!ورنثوسرسالةعلىعظات-

إيريناؤس:للقديس"

الرسوليةال!رازةشرحء

برنابارسالة-

:ساتلدراا0ب

ا-ول.)!ول.ألالأ13هول،.34ولول3*!43:!"+31!ك!لأولأ3أ+همه"أس!*ل!!!-س!

3أ03آ5حول.62.1.أول3ول14ء!ثه!كاث!أأحء.ه7)734-024.9.7591.1.

2-4*ا3!أله.!ولأ"43"!3:!،+ثأ!*س!همك!40ولاول4ولس!!حعه4!ولأه،

+لاح)مهاول4*حول4ق!،ول+4ول!صأ7591.4.

3-3+:+اولأولأع"أص!"ه"ءلاءولع4كاأمهمم!43لأاأ!"س!3أ،+أولكاأ3ءحوله4

ح4أأأهول،8991.".4311.

4-ه++43.!5+ولء+حح،!،+3+أولأ3!أأ!ول!كاأ"4..+!.+حامم!ع!.ص!4-

لأولأول!"891ة.

5-+ثا!!كاأ(ط،حا!طعس!+!أهول،143أ3؟ول،+ول7991،7،".35.

الروح!تابفي!يرلس.ق.عندالقدسالروحالشهيد:عبدنصحي6-د.

.4991الآباءدراساتمر!زالآباء"عندالقدس

م12



ا!قامة

المر!ز.ولاهوتيةآبائيةدراسات.والعقيدةالآباء:فلتسمورس!جوزيفد.-7

ص8991سنةالأولالعدد.الأولىالسنة.الآبائيةللدراساتالأرثوذ!سي

ا-7.27

.المقدسال!تابلآياتالآباءلتفسيرأمثلةفلش!:مورس!جوفلفد.-8

السنة،الآبائيةللدراساتالأرثوذ!سيالمر!ز.ولاهوتيةآبائيةدراسات

44-53.ص5002ينايرعشرالخامسالعدد،الثامنة

المر!ز.الليتورجيةالصلواتجؤعقيديةتعاليهـافلش!:مورش!جوزيفاد.-9

.4002أ!توبر.الآبائيةللدراساتالأرثوذكسي

.دمراجعةمورش!،عمادد.ترجمة.بالثالوثالإيمان:تورانسف.توماس-ا.

م.7002القاهرة-باناريونم!تبةإصدارمورش!.جوزيف

.4991،الآباءدراساتمر!زالآباء"عندالقدسالروحا-ا

.3002بيروت،عزرواية!تابات:الفعاليبولسالخوريا-2

:راتختصالاا

ج:جزء

حوار:ح

فهارس:ف

سبعينيةترجمة:س

ص:صفحة

ط:طبعة

م:مقذمة

ول)أل!:س!،لملأ،75س!47+ء5لح+لح45"كالألم!الح

.ح!ج:.لى.!ول!أالاأص!،35(!!اع!أ!هح!5لا3!حأ!)"+اه3،

5قحس!53،حس!ح4،!!أع6681-75813.

ص!3:3هول3حح"ح!(حعولولع7691.3
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الثالوثعنالتعلي!ا

الكنيسةآباءعند

الجوهر:فيالمساوىالقدوسالئالوثعقيدةد

وحياتناالمسيحيلإيمانناالقدوسالثالوثعقيدةاهميةايضاحأولأنحاول

لأن،عنها-ائئاسيوسق.وبالأ!ثر-ال!نيسةآباءعقمو!يفوخلاصنا

هذهعن!يرلسق.لتعاليماساسيمصدرهى!انتالعقيدية!تاباته

وشرحفهمفيأتتاسيوسق.منهجاتخذقدالأخيرأنبل،الخلاصيةالعقيدة

له.منهخا-بعدفيمابالتفصيلسنرى!ما-الثالوثعقيدة

الثلاثةالأقانيم!القدسوالروحوالابنالآبأى،القدوسالثالوثعقيدةان

فحرل!لالراسخالأساسهى،الحلتةالقداسةوذووالجوهرفيالمتساوون

عنبحثهافيالمسيحيةفالنفس،الروحيةوالخبرةالحياةولحلوتقويديني

ا.الثالوثعنوتفتشتبحثالواقعفيهىالفه

اعلنهاحقيقةهىبلبشر،اختراعمنليستالقدوسالثالوثوعقيدة

النيسيغرلغوريوسق.يدعوهاكماأو،الإنسانخلاصلأجلنفسهالفه

فعقيدةوبالتاليخلاصنا.لأجللنااللهعطيةلأنها"2،الخلاصية"العقيدةب

بلبشريلف!رنتيجةهىليست-الإيمانيةالعقائد!لمثلمثلها-الثالوث

ترتبطىوبهتعاليمهاىتستمدومنه،الإل!ثيالاعلانفيهىجذورهاأن

ذلكمنغيرنابعةعقيدةتوجدلاكإنهالأرثوذكسيالتعليموبحسب.الإرتباط

/ئذي/ئؤجيذئقتملا.قطخذتيزةتمقغ9آلتةيسوعلمسيحافيتملذيالإلهيالاعلانا

لنا!شف،أستعلنعندما،اللهو!لمةوالابنفؤختزإ3./لآل!جضنيفؤ!

ا"+ح."(أهع)حك!3ةق،ح،+15أ)34،لم+لاكاث!ول،7)9و"53.0.7

.ل!!.46!429801رسالة!

ام5



ل!جمرللقا!أالثالنونح!لحا"

/لقد!/لروحشر!ةوأعطانا/لآبنورلناظهرلم"الذيفهو،الثالوثسز

فالعقل،الحقيقةي!تشفأنبقؤتهيستطيعلاالإنسانفإنلهذاإ"./لحقيقية

فعقيدةوبالتالي.إدراك!لفوقهىالتيالحقيقةئدركأنيستطيعلالمحدودا

والح!مةبالمعرفةعلاقةلهاوليستبشزلةأفارنتيجةهىليستالثالوث

أنها!ماالثالوثعقيدةمصدرهىليستبالتاليالبشزيةوالمعرفة،البشزلة

الدينيةالخبرةولاالتاريخلاأن!ماعليها،ح!فات!ونأنيم!نلا

تارلخيةخبراتأوتجاربثمرةهىليستالثالوثفعقيدة.هذاتفعلأنيم!ن

.للإنسانأعطيتهىبلالعقيدةهذهإلىيصلأنيستطيعلافالإنسان.ودينية

وتختلفالحاليواقعهيفوقآخرواقعهىإذالإنسانقدراتمنابعدفأصلها

الحقيقة.هذهعنلناو!شفأعلنالذيهوالحىالإلهفالمسيح.النوعفيعنه

آخربمعنىأوالعقيدةفهذءولهذا.المسيحجؤالحياةهىعقيدة!لوهدف

الأقانيممثلثالفهمععلاقةإلىتقودهلىللإنسانأعطيتقدالحقيقةهذه

نخقشيرتحئتا9ؤتمقمايوحناق.يقول!ماالقدوسالثالوثحياةفيوشر!ة

.القدسالروحفيالممييح."هتشوع/ئنإؤقغلب/لآقغقهي

القديسانمثلأنجدلهذا،وعاشوهاالحقيقةتلكال!نيسةآباءأدزكولقد

!الإيمان!رأسبأنهاالقدوسالثالوثعقيدةيصفبالإلهاتالناطقغريغوريوس

الإيمانعلىتأسستقدال!نيسةأنعلىأيضاأتثاسيوسالقديسويشذد

"دعونافيقولمسيحئاالمرءي!ونأنيم!نلابدونهاوالتيالعقيدةبهذه

أعطاهوالذيالبدايةمنذهوالذيوايمانهاوتعليمهاال!نيسةتقليدالىننظر

الحنيسةتأسستالأساسهذاوعلىالآباءوحفظهالرسلبهو!رزالرب

واذنبعد.فيماحذلكيدعىأنينبفيولامسيحيايحونفلنمنهيسقطوقن

،6.القدسوالروحوالابنالآبفيبلاهوتهئعترفو!املقدوسثالوثيوجد

الجليلفيالتقاهمعندماتلاميذه،الأمواتبينمنالقائمالرباوصىلقد

الفريفرري.القداسلينصليمكذا

:4ابوا

الأرئومحيالمركزالهيد،عدنصحيد.تاوضروسمورصد.نرجة،صابيونالأضفإلىالقسرالروحعنالرطلل6

28.:الأولىالرسالة49910الآباليةللدراطت
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ا!قامة

ؤ/لائننله/للآبإشيمؤ!حفذوفغ،قيمالؤتجميغؤتفمذوا!قاذقئو/:قائلأالقيامةبعد

الرسلبهو!رزالربأعطاهالذيهوبالثالوثالإيمانوهذا،ؤ/لروح/ئفذير"7

بتجشدتبدألمالثالوثحقيقةأنغير،أثناسيوسق.قال!ماالآباءوحفظه

نصوضاالقديمالعهدجؤاننجدإذ،أبديةحقيقةهىبلالوحيد،الابن

الجمعصيغةفيالربقولمثلالثالوثحقيقةيوضحماالآباءمنهااستشف

اسئعلنتالوحيدالابنبتجشدأنهغير،81!شته!اضؤرتياسكلى/لوبشاقنفقل9

!املأ.القدوسالثالوثسزلناو!شف،وحقيقتهالفهطبيعة

وتلفذواوعفموابهآمنوابما!رزواثمآمنواقدالرسلأنمنوبالرغم

علىتعزضتقدالثالوثعقيدةأنالأالخلاصيةالعقيدةهذهعلى!ثيرين

بأف!ارعقمواالذينالهراطقةمن!ثيرلهجومللمسيحيةالأولىالعصورقز

مثلمثلهمآلهةثلاثةيعبدونبأنهمالمسيحييناتهمقنفمنهم،وخاطئةمتعددة

ايمانهمعليهمان!زققومنهم،الآلهةبتعدديؤمنون!انواالذينالوثنيين

الذينمنوغيرهمبالآب.الجيهريةعلاقتهفأن!روا،المتجشدالابنبألوهية

هجومهمتحؤل،المخلوقاتبينمن)ياهحاسبينالابنألوهيةان!روابعدما

.القدسالروحألوهيةفأن!رواالثالثالأقنومضد

الروحألوهيةاوالابنألوهيةضدحانتسواءالخاطئةالتعاليموهذه

ألوهيةإن!ارلأنالقدوسالثالوثعقيدةضذموجهةالواقعفيهى،القدس

!انتوانحتى!لهاالثالوثلعقيدة)ن!ارهوالثلاثةالأقانيممنأى

فقص!.القدسوالروحالابنأقنوميإلىسهامهاوتجقتقدالهرطقات

الذيآريو!بدعةبظهورذروتهاالىالخاطئةالتعاليمهذهوصلتولقدهذا

متمثلةوشذةحزمبحلال!نيسةواجهتهالذيالأمر،الابنألوهيةانحر

موقفحذدوالذيم325الأولنيقيةمجمعوقراراتألماسيوسق.موقففي

الآب.القهمعالجوهرفيووحدتهالمتجشدالابنبألوهيةو)يمانهاالحنيسة

انعقادفجاءالقدسالروحألوهيةأن!رتالتيمقدونيوسبدعةبظهوروايضا

ال!نيسةايمانعنليعئرم381القسطنطينيةفيالثانيالمس!ونيالمجمع

1:26.نك8
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ل!جميللقايمأالنالث!نحولح!"

وهحذا..والابنالآبمعلهوا!لسجودالمحييالقدسالروحبربوبيةالجامعة

الخاطئةالتعاليمعلىويردواالثالوثعقيدةصياغةيحذدواانالآباءاستطاع

نيقيةمجمعيفياقروهاالتيالصياغةطريقعنسواءالهراطقةبهاعقمالتي

ألوهيةعنتعاليمهمفيهاسخلواالتيالدفاعية!تاباتهمفيأووالقسطنطينية

تللثأو،القدسوالروحللآبالجوهرفيومساواتهالآبمنالأزلئةوولادتهالابن

وإرسالهالآبمنوانبثاقهالقدسالروحألوهيةعنتعاليمهمفيهاسجلواالتي

والابن.الآبجوهرذاتمنوانهبالابن

دافعواالذينالآباءهؤلاءبينمنالرسوليأثماسيوسالقديس!انولقد

ببعدهتميزقدالثالوثاقانيمألوهيةعندفاعهأنغير.الثالوثعقيدةعن

فهمالىاثناسيوسق.مدخلأنتمافاالواضحفمن،واليانيالخلاصي

الخلاصيةالفهأعمالأساسعلىيقوم!انالقدوسالثالوثعقيدةوشرح

مفهومخلالومنبالجسد.الوحيدابنهظهورفيتحققتالتيوالإعلانية

العلاقاتإلىيصلألماسيوسالقديس!ان"كالةههلم!ة500"هومواوسيوس

9.الواحداللاهوتجوهرداخلوالتمايزالأزلئة

الابنألوهيةأنرواالذينالآرلوسيينعلىيردوهو-الشاغلشغلهكانلقد

لمفلو-خلاصنااجلومناجلنامنالمسيحاتفهماعلىيحافظأنهو-المتجشد

وحدتهما)بسبببالحقيقةاللههوالآبان!مابالحقيقةاللههوالمسيحي!ن

الموتمنالبشرلةيفدىانأوبالآبيعزفناانالإم!انفي!انلماالجوهر(في

اتحدعندما-ممحئا!انلماتجشدالذيالإلههوالابنيحنلمولووالفساد.

.الثالوثحياةأىالإلهةالحياةيعطيناان-بطبيعتنا

القدوسالثالوثعقيدةوشرحلفهمالخلاصيالئعدهذا!انوايضا

عاميبين!تبهاوالتيالقدسالروحعنأثماسيوسق.رسائلفيجذاواضخا

علىالرذأجلمنتيمياسقضسرابيونصديقهمنطلبعلىبناء356361،

ه+ه+5؟.3!+ه+ول5ح،!"+3+أ++!أأ+4!!أ؟أ..+.+كاحا3،مما.ع4أول"ول؟!88913.".503

الأترم.المحومن،المحلواسطة.الإنسادحياةفي.الندبيرىاللهعصلإيضاحييدأأثاجوسكان.قألىاى

الفص(والروحوالابنللآبالذيالجوهرذاتفي)الوحدايخة"الهرمرأوشوس"خلالمنذلكبعديصل.الثالط

الراحد.اللهحومردطالداخلبةالعلاتاتاىالثالوثداحلايأقنوميةالعلاتاتإلى
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ا!فامة

إنهتقولبدعةأساسعلىالقدسالروحلألوهية،الآرلوسيين.اانصافرفض

!انلانحرافااهذولأن.والابنالآبعنداغء7"كالةهملحهمختلف"جوهرمن

المقدسةالمعموديةلسزوبالطبعالقدوسالثالوثلعقيدةواضخاتهديذايشل

البراهينبنفسأثناسيوسق.واجههفقد-اللهلوحدةتمزلقهبسببوذلك.

معالطويلجدالهفياستخدمهاالتيوال!يانيةوالخلاصيةالخرستولوجية

الروحألوهيةعقيدةخلالمنبأنهالقاطعتأكيدهعلىظلوقدالآريوسيين"

للثالوثفهمنايحتمل(والابنالآب)معالجوهرذاتجؤووحدانيتهالقدس

12.وعبادتهاالحنيسةفحرجؤالقدوس

ايضاينبفيتماقافهحذاللابنمعرفتنامنللآبمعرفتنانأخذانناف!ما

الداخليةالعلاقاتمنأى،للابنمعرفتنامنالقدسللروحمعرفتنانأخذأن

13.غيرالمنقسمالواحدالثالوثجوهرفيالقدسوالروحوالابنالآببينالتي

من،خلاصيةرؤيةأساسعلىالدفاعيةحجتهاقامقدأثماسيوسق.و!ان

للإنجيلكانلما،الفهمععلاقةئعطىالقدسالروحفينحنلملوأننامنطلق

واحذاالابني!نلملوسيحدث!انمابالضبطوهوحقيقيمضموناى

الوحدانيةبحقيقةيرتبط)ذاشئفحل،الآباللهمعوالقدرةالجوهرذاتفي

جوهرمنهوالابنانوبما.والابنوالآبالقدسللروحالتىالجوهرذاتفي

به()وخاصالابنمعواحدهوالذياللهروحف!ذلك،بجوهرهوخاصالآب

14.الجوهرذاتجؤمعهوواحدالآبجوهرمن(الابنمعى)1معهي!ونانلابد

مجمعمصطلحاترفضرا،والابنالآليبيناثمذداتصيزعلىأعروا.تيصريةأشفيوصابيرسيرعمهمكانا.

واايساوىممىلقبولاستعدادعلىكانواأكمإلأالجديد،المهدنصوصقترداولأفاصابييةواعتبروهانيميما

فيصاوانكروا11شىكلفيللآب"مماثللالتعيرتمكوالهذا،مخالفبتعبيرلكن؟هإكا!ههلم!ةالجوهرفيالوحده

القدى.الروحألوهيةبمد

.2:سرابيونإلىالأولىالرصالاانظر"

21.+.ع،+ه+ول5ء.لأأأ.0.4ر60.

.ا:اثالثة،304:سرايونإلىالثانياالرصالةانظر13

هـا.+.3!+ه++حع.كااأ.0.4ر.60

23.،4041سرابيرنإلىالأولىالرسالة.أثايوس.قوأيفئا

شرحتالتىأئاسيوسق.لصوصإلىالكتا!هوامشفيإشارتناحلالمنالاثيرهذاإيضاححاولنالقد

.أخرىأبايةلصوصوإلىالنصوصهدهإلىبهرلةللرصرلفهارسوحصصنا.كيرلسق.تماليمنض
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ل!جمهللقا!االثالن!نحا"ح!ل

:الثالوثعقيدةعنكيرلسالقديستعاليماأ-

عنللدفاعمحاولاتهمجؤالآباءمنسبقوهفنأثار!يرلسق.اقتفىولقد

الرسولىاثناسيوسق.ب!تابات!بيزاتأثزاتأثرأنهغيرالفالوث.عقيدة

الآريوسيين،ضدمقالاتهمثلالابنألوهيةعنفيهادافعالتيتلكوخصوضا

الأسقفإلىرسائلهمثلالقدسالروحألوهيةعنفيهادافعالتيتلكوأيضا

ألوهيةعنالدفاعبأنتامةقناعةعلىكان!يرلسق.لأنوذلك،سرابيون

!له.القدوسالثالوثعقيدةعندفاعهوالثالوثأقانيمأحد

لهومساوالآبالفهمعأزلئي*الأبنعنوانلهاختارالذيالأولالحواروفي

إرميا"9محاورهلطلبالاستجابة!يرلسق.يحاولالجوهر"فيمعهوواحد

يعقمأيضاوهو/لفه!اوسالةمبسطةبطرلقة/لإلمانأعقيدةلهيشرح!ئي

أوالمقدسال!تاببهعفمانسبقلماجديذايضيفلنفإنههذايفعلوهوانه

شيئاسأقولىننيلمذعىلمألست:يقولالذ،سبقوهالذينالآباءمنتشلمهقدما

لش!ل/لروحيةمور/لأغورسيرلمسوفنيولملم/سلافناق!له/لذيمنفضللم

يجبالتيوالتعاليمالنصوصمنال!فايةعندهمسيجدأنهيثقوهو.احسزممأهلم

نجدالأننا:فيقول،بهاعقلهفسئتير،وحرصبوعيفيهايتمغنأنالمرءعلي

عليلج!مةلتعزفنيقررلمققلأن/لقدلشون،/لآباء!تبهفيما!فالينا

.16أعقله/لنورالإلهيلش!نفسوفجب/لو/لإلحرصتهم!تاباوش!تمملءبا/لآ

بدقةحدده!مالملإلمانابعرضأولأيبدأأنعليهكانذلكعليوبناء

مدليةفي/لناسبلملوقتفي/نعقدلملذي/لقد!/ثجمعوضوحب!لوعرضه

المجمعهذاحققهماأن-ال!نيسةآباء!لمع-!يرلسق.ولرى17.إنيقية

يتابع!ما،المجمعهذامنتحددالذيالإيمانقانونلأنعظيما)انجاز!ان

18.إصادقةل!لمانيةمفاهيقالنااقذمقد!انحيرلسق.

.8صانظر15

.8صانظر6؟

أرروس.تالهكايخادىمنكلعليالمجحأوتعهالذكطوالحرميقةاطانتانوننصيوردأنعلي.كرل!قحرص13

.9،01صأفظر

أنكرالذىآرلوسهرطقةعليللراساشاانعقدوالذىالأولالمكوفيا!معهونيقيةمجمعأنتاريخئاالمعروفمن18

هنه-أثاسيوس.ققاوموقد.مخلوقوبانهالجوهرفيللآليما،غروبانهإزيتهبعدمنادىوالذىالابنالوية
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ا!قامة

بأنهالقانونهذاصياغةفيساهمقن!لوصفاليكيرلسق.ويذهب

الإبنلالوهيةالأناجيلفيشهدوامناكثرمن!انالذييوحناق.مثل

سمومن/بيهلؤديوماعيببلا/لذيللحذقال!:القدسوالروحبالآبوعلاقته

نطقلأنه/لرعد/بنئدعىأنلشتحق/ل!لماتهذهلمثلنطققق!لنلم

.91ر/ئعالشيء

ماذااثماستنارفييتساءل،الإبنالوهيةينحرونتمقمواجهتهوفي

لمانبال!عترف/لاأو/لإلمانهذلمعليعترضات/منلديهمل!وننألم!ن

.02ش!ل؟ابأيليذلهنلم/نسانلملكلاو/لذيولملدقيقرثوذ!سي/لأ

قدننالميقولونأنهمأنعمفيقولإرميالسانعليالأريوسيين)جابةولضع

فيو/ردةغير!لمةوهي/لجوهر،فير/لو/حدوسيوص!هومولم!لهةوخلنالم

.21وغير!تاب!!جدلدشيءنهاولم/يقدسةلمل!تب

فيهو!مابالفعليرذلمالذيالقعبيرلهذاالسليمالمعنىيشرحأنوقبل

أتوجدبأنهالتعبيرلهذاالآباءاستخدام!يرلسق.يبرر،المقدسالتاب

/ل!تبفيتوجدولا/لئهطبيعةعلينطلقهاأنتعؤدناخرىآوصافولم!لمات

نصفأحينماهذانفعلإننابقولهلذلكأمثلةوئعطيبلو/لإل!ية!/لقدسة

22.!سهاقي!وغيرمم!نوغيرمحدورةوغيرمرئيةغيرماريةنجانطال!لهية/لذ/ت

هوهوموأوسيوسلتعبيرالحقيقيالمعنيبأن!يرلسق.مجلغمنوبالرغم

الآ/لإل!يةا/لأموربعمقفحصو//لذفيقملمن/لأقىعليبهومعترفامعروف

طبيعةنفسمنؤتد/لابنألمنبقولهالمعنىهذاشرحيعيدوضوحب!لأنه

/لناس،ولئكلميربب!ماآخرجشىمنليس/لابنل!ونوبذلكالآب/ل!ه

لصاراثنايوسلولاتبل:(نهحتىالرومانيةالأصراطرريةانحاءلىاثرتقدكانتوالتىنيمةمحعأباءمع-الهرطقة

نأ،كصاالمناصبالوتتفيعقدتدالمحمع(دهناكيرلر.قيذكرلأنالدافعهوهذاوركاكانأريوصئا.أكلهالعا

،هوالقصوالروحلالآلىالجوهريةعلاقتهوعنالالنألويةسالدفاعوهوالآالمححع،أحلهشانعقدالذىالب

.الثالوثحولالبعكيرلى.قحواراتصضرعنفسه

.01صانظر

.11صانظر

.11صانظر

12.صانظر
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ل!جمرللفا!أالنالنونحولحلأا)

صهخونفسوله/لجوهرفيلهمساويول!نهولدهالذيعنغرلبهوولا

23.اوطبيعته

ينلم/لسؤ/ل:ليفيلاهذ/ا!نبقولهالهراطقةتساؤللت!رارإرمياويعود

.21وسيو!؟!تعبيرهومولقدس/لب!ر/ل!تاب

تعبيراتاليالتعبيربالإشارةهذااستخدامصحةعلي!يرلسق.يذللوهنا

/لقدسةال!تبؤضقتأين:متسائلأفيقوللقه!صفاتنستخدمهاأخرى

خاضعهـغيرهـغير/لحدور،هـغير/لوصوف،جسدي،"غيرب!نه/ل!ون/به

!!2.يريدولملممهؤلاءلمر/دسو/ءلمبالطبيعةهذ/!لفهوذلكورغمحد،لأ

تعبيرصدقىهولموسيوساتعبيرهومولمبإنالقولإليحيرلسق.ويخلمق

لافإنه/لجوهرفيللآبمساو/لإبنلمنلمحديقولىوحينما/ل!ط!وق.علي

/لألوههعليءسمالميفرضولا،ليتبرمبتدغاولا،خطايلمليارلمحسبيرتب

بال!تابالمصطلحهذاعلاقةبخصوصحاسمةنتيجةإليويأتي26د/!ابدون

قولأنلمستطيعلم!لمة/لتمبيرهولشتخدمهذ/لشتخدمققأ/نفيقوللمقدسا

شتقاقاتفالاوه!ذا.لهالوحيسفار//لأفيتوجدولي/لأجذورها/نترددبلا

27.لملبدءامنذئحامنةجذورهاول!نصلبلالمليست/ل!لمةمنتخرج/لتي

الأريوسيونحاولالمتجشدالإبنالوهيةلأن!ارالمستميت)صرارهمففي

امباستخدالجوهر،فيالآبمع)واحدأيتعبير"هومواوسيوس!اماستخدمحاربة

اهللدفي:القائلارمياسؤالئعئرعنهماوهذاالجوهر"فيللآب"مشابهتعبير

28/لجوهر،؟أفيحدتمبيرهـو/علي/لجوهر،فيتمبير"مشابهفضلو/لهـناعترض

صديقيل!غيرمستقيمهذلما!رمهمبقولهمنطقيارذا!يرلسق.يردوهنا

لملتعبيرغيرنلمتثبالا!بيزجهذ/بذلو/نلمبعدنفسهملمقضونلي!فهمالمزلز،

12.صالظر2

12.صانظر2

13.صالظر!

14.صانظر3

.14صانظر2

.14صانظر2
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ا!قامة

أر/دو/!ذ/شيء.لاأوأنه/لجوهر"في/لآبمعحدوا4/لإبننلمفإما!تابي.

حدهـولمعبارةفبمانلشتحسنونماحسبلملجوهر،فيومشابه/نهعنهيقولو/نلم

موقفههـائفسرونو!يف.عندناشيء!لسا!لمهي/لجوهر،فيالآبمع

/لأسفارمعمتفقةوغيرصائبةغيرل!نهاووصفوها/لعبارة/حتقرو/لمنبمد

ثم/لتعبير،هذ/لشير/ليمايحملخطابلمييقمبو/نلمورفضو/،القدسة

سمحناننالموبافترض،لملمتمةلملألفاظمصاففيهـلضعونهاويقبلؤلهاليودون

موقفهمسي!ونفماذا/لجوهر،فيل!ؤبمشابهبن/لأنلمعبارةباستممالىلهم

93.نظرك؟إفي

الآبمع"واحدتعبيرلاستبدالهذءمحاولتهمجؤأن!يرلسق.فهملقد

صلة!لاقطعيحاولونأنهمالجوهرافيللآب"مشابهبتعبيرالجوهر"في

ل!وننلملهفسمحولمعليه/شفقو/نهموث،و/لإبن/لآببينطبيعيهوشر!ة

تؤدي،خطيزهنتائج/ليبالحت!اسيقورهذلمتف!يره!انغيرلم/لآب،.مشابقا

يقولماحسباومثلنا/"3مخلوقهو/ل!هو!لمة/لإبنبأن/لاعتقاولمليحتقا

لخلوقينلم/لناسوباقيلملوحيدبن/لإبين/لفر!نرىلا/وهت/!يرلس.ق

31./لإل!ا/لجمالىهذ/ل!عضفيهميظهرو/لذديئ/للهصورةعلي

تمأنبعدعشرالأثنيتلاميذهالمسيحبهاوصىفيما!يرلسق.ولجد

آيضأآتا!غآن!فازخقاء"ق!وئواقالمابينمنلهمقالعندمااختيارهم

/لصفةهذءقلمئدركلملآافيقولتعليمهلشرحقوياسنذافيهيجدزجيغ(32،

فالص!وحللصلاخ"بممارستناحياتتاطريقةئش!لوبذلك،فينائطبع/لأليهة

صالحيننصيرنلمنستطيعفنحنذلكورغم!.لملنهلجوهرلييقمالجمسبفائق

و/متدادباشتياقنختارنلملشركل،حياتناطرلقةبفضلوذلك.بهبالإقتد/ء

ف!ر،صائبةورؤيةصافابذهننتمتعولأننا.به/لأقتد/ءلشتحقما!لللأماحم

لمنبدلا،نفوسنافيلملأليهةلملحياةطرلقةتتطبعليننانذعىلمنلملنالم!ن

.41صانظر92

.15انملىص03

.15صانظر"3
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لمم!لل!للقالد(الثالثونحالا)حا

لهنصيرمساويجنىأن/ليتقودنا/لشابهةفهذء/لجوهر.فيللهمشابهينن!ون

بدون/لإل!كهلقام/ز/وتنانعطيأن/ليسيقودناذلكنلأحاشا...صفاته!لفي

33.!شبههإصورتهعليخلقنانناعتبارأ/علي،ولينهبينناختلاف/يلم

الدائ!اوتحرلفهمالمقاومينيتبعهاالتيالملتويةالطرق!يرلسق.ئدركواذ

الت!ولنسفرفيجاءمامعنىفيشرحيسبقفإنه،المقدسال!تابللآيات

تدعيمفيالهراطقةيستغلهالاوحتىو!شبهه.الفهصورةعليخلقنابأننا

بينناالمشابهةأنعليإطلاقاتذللاالآيةهذهأنيبئنفإنه،المغلوطةأف!ارهم

طبيعتنا.حسبالفهمعتشابهيوجدأوانهحاشاالجوهر،وحدهتعنيالفهوبين

و!شبههصورتهعليخلقناننارغملمبأنه/لتنويهيجباوهنايقولنجدهلهذا

وغيرطبيعتهفيبسيطفاننهش!سع..فارقو/لإنسان/ننهبين/لفارقأن/لآ

منم!ؤلةالبشرلةطبيعتنالمن/ذمر!بة.طبيعةنملكنحنبينمامرتحب

معزضونننالملينيوهذلم،/لجسدلجصفيما/لتمابمنونحن.متعدرةءأجز

غرضهنسانيةو/لنفس/لا.ذلك!لفوق/لفهبينما.عشاب/لامثلو/لزو/لىللفساد

/لنهول!ن/لصالح.لعليلملطالعومن/لطالعلمليلملصالحمن!ثيزهلتقلبات

تفئرالله3وعدلحالى.حالىلتفئيرمنولاليحؤلولابدالأ/ليصالح.ر/ئضاهوهو

"3.جوهرهاليلييرجعدبرعرضئيةصفةليس

الآيةلهذهالمقصودالمعنىتمافاتوضحنتيجةإلي!يرلسق.ولأتي

لملعدممنلملوجود/ليتولمألملبشر/لذليئأنضحلملولممنصبحلماوه!ذ/فيقول

الحياةنوعيهفيمعهليشابهو/نلملمحنلل،/لطبيعةحسب/للهمعلتشابهونلا

.3"لستقي!المولملس!وثهةلملجدلب

المقدسال!تابمنآياتلبعضالهراطقةاستخدامالمعروفمن!انولقد

منوالف!رة.القولسبق!ماالمنحرفةافحارهملتعضيدمعناهاوتحريف

تعبيرفرضفيتخدمهمأنها،الخصوصوجهعليالآيةلهذهاستخدامهموراء

باقيمفلمخلوقبإنهاعتقادهماستمرارمعالجوهر"فيللآب"مشابهالإبنأن

.15صالظر33

.15صالظر31

.16صانظر35
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ا!فامة

حسب-موقفهميعضدوهذا!تابيةآيهعلييعتمدونفهموبالتاليالبشر،

.يقولون!ماغيرال!تابيالجوهر"فيالآبمعإواحدتعبيررفضفي.رأيهم

الفهمعواحذالسنابأننامجدذاويعقممزاعهمفيقند!يرلسق.يعودوهنا

الصورةحسبجديدمننتش!لليذعيناقد!ناولوحتىالجوهرفي

/ل!وئ!ةولانحنلاأنه/لأ،سقوطنارغمنه،إرميالسانعليفيقول،الأولي

/لعدح!/ل!لتي،/ليننحدرولمطبيعتناعن!يهننحرفلم،سقطوا/لذين

وفنالصحيحةالمعرفةعليالقدرةفقدناولقد،للفضيلة/قتنائناعدمرغ!ا

مننتش!لنلململيورعاناثسيح/ءجاول!نللشر،ميلنابسببوذلك،ةالحيا

هذ//بهي/لوصولىأن/قي/نقولىولا،بهائهاب!لوليلملأ/لصورةحسبجديد

ختي!ربالتفلقمرلملأول!ن،خرى3تصيرطبيمة/لبشزلةالطبيعةنلملينىلجدلم

36.و/لفعرهـا/لقولىفيمقذسةحياة/ليشريزهحياةمننسانليفتر/لانلمجؤرادة/لا

ال!لامنفسكيرلسق.ي!ررالهامةالحقائقهذهعليوللتأكيد

لدعون،!ماذلكصحلولأنه/لجوهر،فيال!همعو/حذاألسنا:متسائلأ

بقولهتساؤلهولست!مل37خالقنا؟إطبيعةنفسمنن!وننلميمنمناالذيفما

،حدةو/طبيعتهات!ونؤ/نلابدبينهافيماتتشاله/لتيال!ائناتلأناوذلك

خرآنانسامعننسا/لابهلتشاوألآ؟طبيعتهمنخرآملاكمعللاك/ليشابهألآ

38.طبيعته؟إنفسمن

تعبيررفضعليواصرارهمالهراطقةهؤلاءنواياهنا!يرلسق.هـل!شف

وذلكالجوهر!جؤللآب"مشابهبتعبيرواستبدالهالجوهر"!ؤالآبمع!واحد

الأخيريناسبالتعبيرأنيعتقدلأنه،ا!لتجسدالابنبالوهيةيؤمنونبزعأنهم

الذيالأولالتعبيربع!س،مخلوقغيرالإبنلأن،الإبنيناسبولاالمخلوقات

:فيقول،والإبنالآببينالعلاقةحقيقةعني!شف

عنر/ئعئيترولش!لالجوهر،فيلمالو/حدوسيوسهومولمتعبيرنلمأرغم

يرفضونه،مستقيملش!ليف!رونلاالذينهولا-ءفابئ،-تطالق-/لطبيعة

16صانظر6

16،صانظر!3

17.صانظر38
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"مهـلسيعأللقالنالث!حطثا"

فيلكوأقصدههـا،له!ابنليمس!و/ليوزلك/خترعنامنشيءنهلمعلي

ليظاهرونفهم.دنيؤياءردآ/للوغوس!ليبسونبذلكوهململجوهر،.فيلشابهدلم

وهموفاديو!ختصولمبنلملنهولدعونه/ل!بن،قيمةمن/لحصليرفضوننهملم

بنليس/لإ/ن/لدهر-هذ/ح!مةتمححاتمنعتهمجاعةقنا-تامةعةقناعلي

93.ح!اهو/لهولابالطبيمة/لنآ

الييقودهمسوف،الإبنطبيعةبخصوصالغريبالتفحيرهذاانالواقع

فيلمل!ونخالقوضععنليورعونلاوهمفته/لشابهينعد/دفيايضعونهأن

.(لههمشاطبيعةمننه/لجوهرلللمنفسمنليسنههـلذعونلم.لخلوقاتلممصاف

هذ/يرفضو/نلممنهمنطلبنلملنايحقلملسببألهذ/انه!يرلسق.ولرى

.".ولملشاذاالفرييهلصطلحلم

دونحتىالهراطقةهؤلاءاليهيسعىلماتاموعىعلي!يرلسق.!انلقد

ذلك،يقولو/لع!لوحتىنو/لإهمنفهمن/لسهللمأمنيقوللذاعنهيفصحواان

!ماتمبيرغير!تابينهلأليسوسيو!،تعبيرهـهومولمليىفضونن!الموحيف

لملحقعنئيئرلأنهليرفضونهول!نهم،وت!رز/مر/زلمهـلؤ-ونليتقدون

هوللب/ل!طبيعةعنمختلفةطبيعةمنليسلمدلإبننلم"يظهربوضوحنهلأوذلك

.41اطبيعتهنفسمن

الخاطئةتعاليمهملتعضيدواستخدموهاتفسيرهاالهراطقةأساءاخرىآيه

وانهانفصالبدون،الآبالفهطبيعةمنانهفيهيؤ!دالذيالمخقصقولوهي

فذامق"آتئغ:بقولهتلاميذهخاطبعندماوذلكزمنئاالوجودالييأتلم

فمقآتاآفاآشمقلمقإآتتغقولهوأيضاانغائيماقذاجمنقق!شتآتاآفاانغاتيم

قؤق،2،.

ولابالأرضلهصلةلا"انهيعنيفوقا"منتعبيربأنالهراطقةنادىلقد

طبيعننا(.عن!ثيزاتسموأخرىطبيعةمناوالسماءمنول!نه،بالإنسانية

17.صانظر93

17.صانظر01

17.صانظر2،

8:23.يو
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ا!تامة

،الآبمعواحدةهيالإبنطبيعةبأنيؤمنونأنهميعنيي!نلمهذاغيرأن

لمنافيحدونفهمايضا.المخلوقةالملائ!ةعليينسحبفوق!"منتعبيرلأن

لملفائقة/لطبيعةمنوينزلؤلهلل،لمد!بلملنهمع/لجوهرفيحذ/ولمليس/ل!بن

،3"لملخليقةلاقيمنسصلممرحزيعطؤله،يقالىو/لحقول!نهمأسفللملي

م!انةيحتلول!نه/لطبيعةنفسفيلخلوقاتلملاقيلشاركلا/نههـلقولون

لاول!نه،/لبشزلةلملطبيعةمستوىعنلتسامىفهوخرآوب!رم،متوسطة

قدرةمننحطنلملمحنلا/لوقتنفسوفي/لجوهرفيؤلذهلملذيبلملآركلشا

.4"/لمخلوقاتامعونحسبه

طبيعةعنالهراطقةهؤلاءفيهيعتقدمابوضوح!يرلسق.لناهـلحشف

ليسنهلم!مابالطبيعةللهلمهوليس/نهسيقولونشكأبلاانه!افيقولالإبن

منعليلميجعلؤله!ما،/لآبجوهرلمللهعنليبدونهفإنه!اوبذلك،مخلوقا

.54!لملوهيتهبذلكدمينها،لخلوقة/ت/ل!ائناطبيعة

لبعضهؤلاءفهمسوءفيالمشحلةأصلعلييده!يرلسق.وضعولقد

حتى/لستقيم/لطرلقعنأيحيدونجعلهمالذيالأمرالمقدسال!تابآيات

ل!ؤنقيارنفسهمألتر!ونلمنهمأوذلك16(ولجيتالمزلمليماءسو//لتطرف/لييصلولم

في/للوغوصعنتتحذثلقذسةلم/ل!تبتلإمنآيلميفحصو/نرونلمئهمباهولم

471.بناتشئهنلمبعدعنهتتحذثلإتآولمي/لتجشدقبليلمذ/تهحد

مناستلمهقد!ان،ح!زلهايقذمأندونالمش!لةهذهيتركلمغيرأنه

نأيقبلوالمالذينالهراطقةهؤلاءواجهأنسبقالذيالرسولسأكماسيوسق.

ليعزضنهولمحةلملما/ليولم/لطعام/لييحتاج،لتجسدلم/لنه!لمةلمللوغو!

!ثرمنولململبئر،عليهحذلمجلسلملسفرمنتمتهقدلشوعن!ا"فإذ.للتمب

انخئصأننافي!يرلسق.حسبالخلهـلحمن48.موتهاعننت!ئمحينذلك

فرق".من"تبرباستخلىاصم

.81صانظر11

.91صانظر15

.02صانظر16

.02صانظر3،

.02صانظر18
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ل!جممللقالالمأالثالث!نح!لا)حا

تمييز/لييقودناهذ/نلالناجذ/هامأمر/لنصوصهذءبيه!/لتمييزنلم/لي

46.!رقاتأو/لوزمنة/ل!

.قرسالهفيجاءممابعضا!يرلسق.لنايقذمبالأ!ثر،تعليمهولايضاح

المتجشدالفه!لمة.المسيحعنحديثهإطارفيالعبرانييناليالرسولبولس

ماأ/سمع:فيقول،جسذااتخذعندما،أجلنامنأتمهالذيالخلاصيوعمله

ؤخاجملتجؤقيرء،ؤرشغ،قخبهؤفؤتقاكلء،،اتذي،/لإل!يةطبيعتهعنبولسيقوله

/لن!!لضة"لآقيقولىخرآموضعفيخرىلمومزةفذزته،05ب!لمةءشيا/لؤ!ل

ؤلملزوحعلملئضيرضفز!ؤلىؤخايىقة،خذلينذيشيفا!لمقفضىؤتم،ؤقغائةخئة

قة،فذ/هزه!كيزط!خليفةؤلئشت.تإؤنئإز/ئقئ!بف!اتمؤضقئزة،يخعلج!ؤأصلتقاؤأ

الآياتوهذة52.!051،فزتاتمققةآلذيذلذلقيتيؤق!شوفغزياقشيء!ؤتبن

فيمثلنامولودوهوعنهتقالآياتوهناكالتجشد.قبلالوحيدالابنتخص

طنناتؤذفوعشلإيل!يضزابخقذتمإذتجشبء،أتايم!ؤ"الذيقولهمثلالجسد

ائنأ!ؤييماقغ،تقؤاةآخل!مقتةؤشمغ،ائمؤتمنيخفضةأقيفقابيىؤتضزغات

0531.ييماتألغجمقاالطاغةتقفغ

لملآ/لحقائقل!ذءنظزلاا/ب/مشمائلأ:الآياتهذهعلي!يرلسق.ولعلق

ذهبماموضخاحديثهولتابع/لأمور؟إ"هطبيعةفي/خت!وقاهناكنلمنستنتج

يحمل/لذيذاكجوهرهوختم/لآب/لئهمجدءبهانلمنسمعافنحنفيقولإليه

هذلم!لبمد،الفعالى/لحتي/للوغو!،/ل!لمة،قدرتهب!لمةء/لأشيا!ل

منيخئصل!يوتضرعاتطلباتودموعشدببصماخقذح!نهلمنسمع/لجد

.55لوت!/

الأوقاتتمييزأهميةوعنالآياتهذهمثلصكنحديثه!يرلسق.ولختغ

.02صانظر9،

ا:3.عب

4:12013.عباة

02.ص!

.:708عصه53

21.صرانظر51

.21صانظرهه
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ا!قامة

:فيقول،تتحدثقنوعنالآيةفيهقيلتالذيالوقتومعرفة

حسبجسذ/صارلمفته!لمةوهوأنهلمي،جسدهلإملم!فييقولىا/لرسول

لش!ن/لذلين/لقدلشينفييحدث!ما/نسانفييحلىلمول!نه،ال!تب

جهةفمنبن:/لاعنلل!وح!طرلقتانهناك/زن/لقد!.بالروح،/ل!لمةفيهم

ما!للهننسبخرىلمجهةومنهو/فئهب!ؤلهلهما!للهننسبنلملجب

56.إمثلناصارلأنهيخصنا

التمييزوعدمالأقوالهذهخلطخطورةمن!يرلسق.يحذروأخيزا

/لأمورهذءبينتهييزوعدمخلط!لنرفضنلمعليناأولجب:فيقولبينها

/لجمالىحقيقةنصفعيونناعنويحجبللمعاني/لحقيقي/لفهمليفيهذ/لأن

57./لول!يركأ

تفسيرهاأساءواأنبعدالخاطئةتعاليملنشرالهراطقةاستخدمهااخرىآية

الرسولبولسآيةأناعتقدوافلقد.الإبنألوهيةين!روا!ي،كعادتهم

ائمممييخ"58،يشوغالإئشان:ؤالئاسيىالف!تئنؤاجذؤؤشميطؤاجذإتةئوتجذ"لآئة

تحديذايعنيهذافإن!الوسيطدابالابنندعوعندماأنهمنهائمهمانيم!ن

الوحيد.الابنجوهرلماهية

الأزمنة"تمييزمبدأنفسيطبق!يرلسالقديسأننجدايضاوهنا

:فيقولالآيةلهذهالمستقيموالتفسيرالسليمللفهمللوصولاوالأوقات

معتتناسب/لتي/لوحيدة/لفتزهلمن/عتقد،ماعليئجدد،افالرسول

!اقليمذ"/تذيءج!/لرسولىحسبفيهاو/لتيخيزه/لأ/لآزمنةهي،/لوساطة،

تفشة،ختىتمق!ئةلتإ،فغادلآي!وقتمقخئشةيخسنهتغ،/لنإضؤزءفي

تعليمه!ؤ!يرلسق.ويستطرد5106.!/لتاير،لثيئهفيضائيىأ،!كئبضؤزةيخذألم

ول!ي،/لآبللهنفسهبو/سطةئيرجعنافلحيوالزب/لإلهنهلمأورغمفيقول

21.صانظر56

21.صانظر8:

.2:هنيصو

22.صانظر06
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ل!"مهللظسأالثالنونح!لىحا"

لملضئغغاجم!ؤ،لتضميإاف!لب!كللضالخعقهـؤتم/ل!توبحسبلملليصالح

،16ت،الشقاؤلم!قاخ!تمزضيىلملأ!كلىقا!اقشؤأء،سيطتإبولم،ضلييإبذح!

لملممييجع:غنيةلطئفبولسيقولىولهذلم!إنسئان.توشط!لهذلكيصنعلي

لا/لإنسانطبيعةولأن/لسيح.لشخصبالإتحاد.ذلك،/لنإ.،63ضغتضاتخو/

لبسفقدلذلكالتجشدقمبر!انمالجسبلملئهمجدتستوعبنلمتحتمل

63.الباوتشتهجسذ/خ!وصناجلىولأجلتالأ/لوحيدلملإبن

وساطةإليتشيروالتيالقديمالعهدمنالأمثلةبعض!يرلسق.هـلستدعى

انزلىغ!دماوذلك،/لسيعلوساطةر؟هءت!،هومثالىموسىاإنفيقول.المسيح

ي!نولموغيرعاديملموشامجذلم/ليهظهرللناظرببئولمنارش!لعليلملله

ترجوو/رتعدو/خافو/ولا،المينيةالرؤيةهذهيحتملنلم/لشعبعلي/لسهلىمن

/لنهمعنالت!تمولافنسمعمعنانتهـت!تملم:صارخينموسيعنىلم،قائدهم

نهملأيصيرهـوسيطه،نلمموسىمنطلبولملقد،ضحرلممرالأوهنا."،نموتلئلا

65.هوتهالاكلءفيلملنهمجدأمامبآنفسهمليق!ونلملايصتطيعونل!ؤلو/لم

ننتقلارعونا:فيقولالنقطةهذهفيتعليمهخلاصهالي!يرلسق.ولأتي

لملإبن/لسيحهوالذيصللملآ/ليلوسىلملتيالضيتةلملألقونةهذء!نلملآن

مثلناصارفإنهال!لهيلملساطعمجدءفي/لينال!تينلملشألم/ذلملذي/لوحيد

لملبشرلةليىبينلمجللممنولملئاسلملنهبينوسيطصبحلمولهذلمتجشد،رعندما

66.لمل!تباتقولىحطس!ومناهورصاوهت/.لمللهرة/رلمممرفةعلي

رفعأنهبخلافالمسيحلوساطهاخريمظاهرعنارمياتساءلوعندما

نجد،القديمهالعداوةوابطلمعهوألفتناللهمحبتتاتعوقحانتالتيالخطية

وصار/لحتوبحسبلجسدءوةلملعدلمبطللمالمنه:قائلأيضيف!يرلسق.أن

ا:02.كو61

5:02.كو263

22.صانظر13

.2:91.خر

24.صانظر06

24.انعلىص66
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ا!تامة

لملطلمتللذلمميلنالشبب/للهمحبهمنسقطنا/لذليئنحنلناومصالحآوسيطا

لملإنامبرر!لنفسهو/قتنانا/لآبفلهذ/تهفيفقذمنا/لخالق،دون/لخلوقوعبدنا

67.بالربمان!أ

تعليمه!لفيالفقريالعمودمثفثجوهرلةنقطةإلي!يرلسق.ويأتي

المسيحطبيعةعنتعليمهوهيالآ،خدمتهمذةطوالاللاهوتيوعطائه

ت!ونلإلأسمارمملوءةخرىأمورلمعنحديئهسياق!ؤوذلك)خرلستولوجي(

اليرسالتهجؤالرسولبولسذ!رهفيماولجد68،وفع!زاقود!/لوساطةبها

:هـقنيقغيرال!توبشيئالمعنياوهلفيقوللتعليمهمرجفافيلبياهل

/للإ،ضؤرةج!ق!ا/ذ/ئذي:نجضآألممييجيئلشؤع/!/تذي/ئم!زقذ/في!غ

!كئب،ضؤزةآيخذآ،تفشةأختىت!ئة،ليهفقارلآقت!وقتمخئشةتجممينهقغ

ختىطاعؤتمتفشةؤضغ،!ابشاني/ئيهئةج!ؤحذؤ/ز/لئاير.لثيئ!!ضائير

!لمةوهووهيئتهالآبوصورةءبهاهولملذيفالسيحالضليب.،.قؤت،/لؤت

ومشزءدتهبإرلموؤلك/نساتاوصارتهذلمخليلم،/للهوفي/تنهمنهوالذي،الله

ب!مامةمحتفطاظل/نساتاصيروتهومعهذ/فعلعليمجبزي!نولمبيهلم

96./لتدليرألجمسبللإنسان!اخذولم/ل!وهوت

بألوهيةالمستقيمال!نيسة)يمانئعترعنالوضوححلواضحةعباراتوجؤ

:فيقول،البشرلةبالطبيعةالإلهةالطبيعةاتحادوطريقةالمتجسدالإبن

نيةنساولملإلملإلهيةنلملطبيمتا/لتقتفيهإذكصين/منحدولمبنلملإننرىلماونحن

لانحنظحيدوب!لعنه.تيئرولاغيرموصوفلض!لحدولميخ!تحدتولم

تحؤلطلملجسدولارضيةلملألملجسذيةلمدطبيعةلمليتحؤلىقدالله!لمةنلمنعني

ول!نهماخصوصيتهافيتبقيالطبيعتينمنف!ل...لمل!لمةاللهطبيعة/لي

نلنيلالمللهنقولىوحينط،طله/نسانفهونفصه..ت!فصللامةتاوحدةفينئتذلم

.07لمل!لصهوت!تصفاننفيلافنحن/نساننقولىوحينطلملإتحادبعدنسانيةلملإ

28.صانظر!6

28.صرطانظر"6

28-صانظر96

.92صانظر.،

م31



ل!جمرللالايمأالنالث!نحالا)حا

للإبنأعطيتالذيالألقابمعنى!يرلسق.يشرحايضاالسياقهذاوفي

المتجشدالإبنشخصفيال!نيسةايمانفقطليستع!سوالتيتجشدهحال

:فيقولأجلنامنالخلاصيعملهفوأيضابل

أخوةبين/لب!روهو/ل!بمنالولودلأنهو/ل!لصة/لوحيداوهو/ل!بن

باللوغو!،خاصهولقب/لذيل!/لأبن/لوحيد،ؤلقفصار/نساتانهلأ،محثيرلن

فهذ/!الب!رلم،لضبمعمرالأنفس...لإلجسدمتحذ//للوغو!علييضالميطلق

وسيطوهوالتجشد.بعدلهصارلقتاول!نه/لتجشدقمبرل!نلقبهل!ا/للقب

وهيبينهما،فيمامتباعدةلممؤر/شخصهفيووخدجمع/نه/ثعنى:بهذ/

هولأنهب/ل!باللهبو/سطته/لإنسانوربصلو/لإنسان../لنه،و/لناسوت/للاهوت

معو/حدوهو.فيهويحيافيه!ائنلأنه/لإل!يةطبيعةحمسب،/لآبمعو/حد

وذلكوسطهمفيوحاضرلينهممنخرجلآنه،/لبشريةطبيعتهحسب/لبشر،

!لىفيشابظلملذيعمانوئيلوهولمنسانيتهيخصفيما!كناغربئاليسلأنه

71.اوحدها/لخطيةخ!و!اشيء

الوحدةطبيعةوهيالحوارهذافي!يرلسق.يناقشهاأخرىهامةنقطة

تعليمهلتعضيدالمقذسال!تابآياتبعضيستخدمو!عادتهوالإبن.الآببين

معالمجدلهالمسيححديثعنالإنجيلييوحناق.سخلهمماالحقيقةهذهعن

قيالآثآيقاآئتاآئكتحقاؤاحدآالخميغ"يي!ون:قالعندماالسماويالآب

قذؤآتاآزشفتني.آئذائقاتئميئؤمن،فيناؤاجدأآيضأفغييوئوافيذ،ؤآنا

.!ؤاجدأيي!وئواأغطيتنيالدتيانجذآغطيئفغ

هذهووضوحوالأبنالآببينوالجوهرالطبيعةحسبالوحدةحقيقةورغم

طبيعةفيش!واالمعارضينأنالأ،هناالمجدلهالمسيحقولفيالحقيقة

نحنعلاقتنافينلاحظهماتشبهالآبمعالإبنوحدةن11بقولهمالوحدةهذه

لتعضيدالمقدسال!تابمنآيةاستخدمواأيضاهمو!عادتهم72،البشرا

حرفوها.أنبعدفحرهم

آمنو//لذليئلجمهورأ!انأنهالرسلأعمالسفرفيجاءمافسروافقد

92.صانظر31

03.صانظر72
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ا!فامة

نهملم/لأةعدلبنفوشا!ؤلهممن/لرغمعلينهلملينيحدة،و/ؤلفسحدولمقلب

و/ل!دف/لإر/دةوحدةول!ن/لطبائعوحدةلينيلاوهذ/،و/حدةنفشاصارو/

والف!ر/لإر/دةفيمعهو/حدفهو،/ل!بمسزةنفسله/لإبنولأنو/لف!ر

ببعضرإ3!.بعضناع!وقتنا/لبشرجؤنحنمثلنا

تماقاببالآمتحد/لإبنلمنيقالىننقمللم!ناألمنارمياتساؤلعليردهوفي

"7.البشراوحدةمناسمىبلالآبن/لإوحدةنململم/لبعضببعضنا/تحادنامثل

/لوقتنفسوفيمثلنا،لإلآبمتحدأ/لإلنانشارخا!يرلسق.يقول

نهلأولدء،/لذيذ/كمعالجوهرفيحدو/نهعليلممتفقونفال!ل،منا/سص

حسبوحدتهماول!ن،/لخاص/قنومهفي!ائنمر/لأوهذ/،/لحقيقي/بنه

لجيث،البعضيظنتفيير!ماقاني!الأيالأتتعزضأنلم!نولا،/لطبيعة

وجوذاويمتلكبذ/تهقائمقنوم3!لول!ن،و/بتاتالمل!ونقنو3الأنفسإن

"7.!مقاقانيململأوحدةئعزف/لتيهي/لجوهرووحده،بهصأخا

تمييزهوهيوضوحب!لالحوارهذافي!يرلسق.عالجهاأخرىنقطة

الجوهرلةالعلاقةلفهمضروريالتمييزهذاإنحيثوالأقنوم.الجوهربين

بجوهرهموجود"الإبنهلبإنالقائلإرمياتساؤلعليردهوفيبالإبن.للآب

غيرجوهرءخرلجوهرآاليسقائلأ!يرلسق.يزدأالآبجوهربجانبالذاتي

76.!إبزلأ/لخاصنجاقنومهول!ن،!ابه

وذلكوالأقنومالجوهربين!بيرفارقهناكانعلي!يرلسق.هـلشذد

هولجوهرلملمفيقولىوسمترسل/لجوهريةالملصفات!ليحوىاالجوهرلأن

/لجوهرهذلمفي/ئشتير!ة/لأقانيمعلي/لأقنومكليطلقبينما،مشتر!ةحقيقة

77./لو/حدإ

هذهلتوضيحمثلأالإنسانمن!يرلسق.يتخذالحقيقةهذهفهمولصعوبة

03.صانظر73

32.صانظر31

32.صانظر75

32.صانظر36

32.صانظر37
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ل!جممللق!بمأالثالنانث!لىحا"

/لتعرلفهووهذ/نيوظوناطقحئئبأنه/لإنسانئعزفانحن:فيقولالمفاهيم

!لعليليطبق/لتعرلفوهذ/جوهرهئيترعنهذ/أننقولىونحن،لهلناسب/

م!انههـاوبولسوبطر!ومرقصتومامن!ليجدوهنا.فزدلمفزد//لأفرلم

/لأشخاصماهيهبمدنحددلاالجوهرول!ننانحددوه!ذا/عتقادي.حسب

فهوليسعاح!لش!للم/نسان،نقولفحينما.دقيقلش!لعنهمنت!ئم/لذفي

نسمئهماحدودمننخرجلافنحنوبطرستومانقوروحينما.بولسولابطرص

موجوذ/ظهزلاءلمفقد"!إنسان،منهم!لمنيقلللاوهذ/بالجوهر/لو/حد

/لخاصر،38.قنومهب!

فيقولو"أقنوم""جوهر،تعبيريمنل!لواضحلتحديد!يرلسق.ولأتي

ل!عليفهوكليطلق/لأقنوممالم/لنوععليرليل/نسانل!لهو/لجوهرا/ذن

نأدونول!ن/لجوهرشر!ة/لييضالشيرلملمنهننسىنلمدون،ذ/تهفيحدو/

و/لخاصر،97./لعامبيننخلط

!يرلسق.يقولالمفهومهذاخلالمنبالآبالإبنعلاقةعنحديثهوفي

لهنلميضالمئقر،/لآب/لنهمعوسيوص،"هومولم/ل!بننب!و/عترفنااوبقولنا

وهت/.الوقتنفسفيومتمايز/نمتحد/ننههامعناءلموهذا/لخاص3قنومههـلم

و/لوحدةشيء،!لفيلملجوهرووحدةالأقانيمتمايزلملي/لوحدةمننصلى

وتقدمهمابنو/لإب/للآفينيمقايز/لأتماتتعدىبنولملإب/لآبين/لقائمةةلساو/و/

به،خاصهوماقنوملم!لعننتنزعنلمنستطيعولا،منقسمغيرلش!ل

08.(لمتاوليس/بنو/ل!بن/بتاوليسبآحد/لو/نلأوزلك

الإبنبهليصفواالهراطقةاستخدمهآخرتعبيزا!يرلسق.يتتاولواخيزا

حدعليله،لقبأنسب5هواللقبهذاانباعتبار"وسيط"انهوهوالمتجشد

،.والخليقةالله،الاثمينبين)موجودانهأيقولهم

.قيتسأل،الإبنطبيعةعنالمغلوطةالمفاهيمهذهعليردهمحاولةوفي

لخلوقلمبين،لولوروغيراالولوربيه!متوسطا!ائنهناكاهل:قائلأ!يرلس

33.صالظر78

33.صانظر93

33.صانظر08
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لالتا!

هذاعليأجابهيعطينفسهوهو8الملمتمتيروغير/لتفئير؟ابينوغير/لخلوقى،

نافيقولالميناليإياهامقشفامجملهافيالطبائعيفحصعندماالتساؤل

عليتحصللملتيهيولملثانيةبذ/تهاولمل!تفيةدائضا/ل!ائنةهيا/لأولي

شيء!لعليتعلومخلوقغيرلش!لالحائنةو/لطبيعةلإلخلق./لوجود

83.اسيدهامقدلملمتحتتوجدخرىولملآولملسمو/لتفوقم!انياتا!لوتملك

فوق،فمناناامااسفلمن"أنتماليهودمعا!لسيح!لامفي!يرلسق.ولجد

فوقهوفوقمن"الذيفوقمناليناجاءقدالإبنان!يفيوحناق.شرحوجؤ

هوالإبنبإنالقولضدلتعاليمهتدعيفاهذافي!يرلسق.يجدنعم(الجميع

ول!نو/لارتفاع،لم/ل!انبهلقصودلمليسفوقىمنقولها/لآنفيقولوسيط

ليتفوقىمنهاسصالأولمل!ائناتل!وئ!ةلملموقمننولأ...بجوهرلمدلآعليلذل!

للتغيئرلميالخاضعةلملطبيعةتعدىقدي!ونفإنه،نفسهملململسيرفيمعلي

/لذيو/لوحيدر،نولململأبيلمعندمنيلمفوق،هـمني!وننلم/مانهلأ.الخلوقة

وبينلملخليقة/ليليتميفهووبالتاليسفلءلمهـمننعتبرهنولملمبنلإلمهوفوقىمن

83.شيءإليرجدلاوالخليقةالخالق

بقوله:الهراطقةهؤلاء!يرلسق.ينصحالختاموفي

يلصقواأنيجب!انفماالسليمللتف!يرتقديرأقللديهم!اناواذا

مجزدمنتصدرالتيللتعبيراتالعنانيطلقواأنولاغيزمفهومةأموزابالمسيح

نادورانوبدونبوضوحيرواانعلي!مولجب،فعلئيمضمونبلانظرلةتأملات

84.الآباطبيعةذاتمنانهأياللاهوتيةالأعاليفييسحنالإبن

503.صانظر؟"

35.صانظر8

35.انعلىص83

37.صانظر،8
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لع!لمميللقابمهالنالث!نحالحو"

الحوارالثاني:وفي

يرصد،!الطبيعةحسبمنهومولودالآبمعأزلئيإالأبنعنوانيحملالذي

لتخنونأإنهم:فيقولالمعاندينهؤلاءوتعاليمأف!ارالبدايةفي!يرلسق.

منلمنهولقولون/لابن،مجدمن-تقوىبعدميقللونحينما/لحق!لمةعلي

خطورةأن!يرلسق.يريماوحسب85الآباطبيعةعنمختلفةخرىلمطبيعة

،بجوهر/ل!عنغرببهنهعليلمبنيظهر/لااهتاأنهفيت!منالتعاليمهذه

86.وتذهإللذيطبيمةبصلةلمتولاخرىلمطبيعةومن

و/عتقادهم/لشدباتشامخهمهويفعلونفيماالسببأنق.!يرلسوئرجع

لأنهموذلكخرين،/لآمن!ثرلم/لعويصة/لأمورفي/لتحذثعلىقدرلمبأنهم

/لخادعةو/لتشبيهات/لحتلتفذيها/لتي/ل!لاميةت/لبارظعلىتدزبو/

87.جميواش!للها/لعقليهو/لتيء/تو/لالتو/

تعاليم!وحسبباطلةومسقياتأسماءعلىالفهيطلقونانهمحيقهمبينومن

إنهيقالأنبدونابناوتسفيتهمولودإنهالقولأنالواقعافيإنه!يرلسق.

88.اشيئالنايعنيلا،الطبيعةحسبمنهومولوداللهابن

منمولودليسإنهاعتقادهممع"مولود"نهأخاصيةالابناطلقواعلىو!ما

غير9أنهخاصيةالآبالفهعليأطلقواالمقابلفيفإنهم،الطبيعةحسبالآب

الفه.جوهرعليتنسحبالصفةهذهانباعتبارمولود!

بتوضيحمولودأ"غيرلفظاستعمالنتائجبمناقشة!يرلسق.انشغلولقد

يلي:ما

و/لسبب.نفسه/لآب/للهبذ/تمختصانمر/نلمو!يانه"آب،/سما/نا-

هـ/بن،سملمفإن/لوقتنفسوفي،ؤتذنههولم/لخصائصلهذهبلتمئز/لآ/لوحيد

ؤلذقدلأنه،ذلكور/ءالسببذ!زلاوقد،/لابنخصوصياتئيتبرمنبدوره

42.صانظر8ه

42.صانظر81

42.صانظر83

43.صانظر88
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ا!قامة

98.أب/لآ/فئهمن

مفزىل!ثاوليسو/حدةحقيقةيمثلانلا،غيرمولورا/"آب،،اتثبيري2-

وفيئمرلمولش!لبالضرورةفهوليسلاأعتيد/ب/ئن!اينلم3فالحقيقة.حدوا

لش!ليصيرأتالاغيرمولودما!ائنفأيو/ب،2هـغيرمولود/لأحو/لى!ل

09.حتم!ا

إرميا:وقولالمعارضينرأيدائمايع!سوالذيلإرمياسؤالعلىردهفي

بالنسبةألمنه:فيقول!يرلسق.يجيب،مولودغيرأممولودالآبالفهكانإن

،غيرمولودل!ونأتا!ؤلهمجزرننعتبرلمألأيجبول!نغيرمولورهونقي

!ؤلهومعخرآشخصأيمنليىقدلمأنهإلىيرجعتائم!ؤلهول!نلذهن

.19أبألمندعوهالسببول!ذافيه!ائنهوالذي/بنهؤلذنهأ/ب!دةولابدونقائضا

وغير)الابن(المولودلقبيئبينالفرقإظهارعلىالمعارضونعملولقدهذا

أنهبإن!ارالابنألوهيةلإن!ارالمستميتةمحاولتهمفيوذلك)الآب(المولود

لسانعلىهذامعتقدهمعنعبزواولقد.الطبيعةحسبالآبمنمولودليس

معناهوهذاالآباللهطبيعةيحددالمولودلما"غيرلقبانيقولون"همبقولهإرميا

عنيختلفالمولودأنبهالمسلممنلأنه،أخرىطبيعةل!ربنأنسهولةوب!ل

".المولودغير

"المولود!صفتيئأنمبئئاالخاطئةالأراءلهذهمفنذا!يرلسق.نجدوهنا

صفة!انتإذاأإنهفيقولالابنطبيعةتحددانلاوحدهماالمولود"غير9و

أخرىطبيعةمنسي!ونالحالةهذهفيالابنفإن،الابنطبيعةتحدد"المولود*

قولهمعواقبليشرحويعود.أجوهرهعنغريبفهووبالتالي،الآبطبيعةغير

وجوهر/لابن،لذعون-/س!ا/لابن!صاهولم/لولور،!انلقباإذ/فيقولهذا

29.ا/لحتةال!ائناتمنخرآمولودلأيمساؤلاسي!ون/لحالةهذهففي

،4.صانظر98

45.صانظر9

6،.صانظر19

9،.صالظر!9
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"مهـل!لقا!أالثاالل!حولحو"

.قتعاليممنجزءاتمثلولاغيرمهمةالألقابهذهأنأحديظنلاول!ي

بيانيستطيعحتىارميالسانسوالأعلىوضعوقدنجده،ال!رهوتية!يرلس

.السؤالهذاعلىبالإجابةموقفه

لفه؟بالنسبةشيئايعنيلارايكحسب"غيرمولودالقباذن:ارميا

بهو/رتبط/للآبخصقدنهلمبسببوذلكلمل!ثيؤلينيلبرأبذ/:حيرلس

لغ/تنسبلملأيجبول!ن.عدح!لملولارةحقيقةللتعبيرعنوذلك،فقطوحدء

.39الجوهر/للهئي/لنهالملتعريفولم/لتحدلبصفةوحدءلمللقب

خطورةايضاحهو-النقطةهذهفي!يرلسق.ذهنيشغلما!انلقد

لمحاولةدفعهالذيالأمر،اللهجوهرلوصفوحدهمااللقبينهذيناستخدام

تعاليمهم.لتتزيفالمعارضينحيلحل!شف

هوغير/لولود/نيقولو/ن!بيرلمالجهلإنهقائلأ!تبهذءمحاولتهوفي

جوهريصفغيرمولودتعبيز!ان/ذلم/نهذلكفيولملسببلجوهر/لنهروصف

هوماءفإزن،لملعالمفيغير/لولودة/لحئة/ل!ائنات/لآفؤجدو/ذ/،/لنه

هيغيرمولوذ!صفةتصيرخرب!لىمآولملجوهرلملنهئيتبروصقاغيرمولوذ"

"9./لحائزكاهذ/لجوهروصف

أفالشمس:فيقولتعليمهلتعضيدأمثلةالحوا!بمن!يرلسق.ولتخذ

النجوموهت/لملطربقةلنفسخلقولملقمر،مولودةتحوننلمبدونتوجدمث!ز

ننسبنلملمحنولا،جوهر/لنههوهـغيرمولود،!ل/ذنفليس....تو/لسمولم

لمننستطيعلاوه!ذلم.!جوهرلهغيرمولوو!ائنل!لهـغيرمولود،لقب

59./لفساد!منزهنناطهزناقد!نا/زلمغيرمولوذلملتعمي!التعبيزهذ/نعطي

لتف!يرهمنتيجةالمعارضونفيهانزلقآخزاخطأ!يرلسق.هـلرصد

وتخصيصهللابنوالمولودللآبالمولودغيرلقباستخدامبخصوصالمنحرف

بينالتمييزعليالقدرةعدمعنهينتجالذيالأمر،الفهجوهرلوصففقح!

عليرلالته"غيرالولود"لقبعنرفعولمقداإن!افيقولوالابنالآباقنومثي

55.صانظر39

56.صانظر،9

57.صانظر.9
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ا!قامة

يحاولون/لذليئ/ذنلمنع/لذيفما/لجوهر/ل!ائن.عليوقضزوء/لولادةعدم

/لجوهر؟عليولقصرونهفع!ؤ/لولادةعليلبلىلمنمنهـمولود،لضبتجربب

منطقولميسنتمزف!يفذلكوبعدهـغيرمولور"معلقبلمعلوهماهووهذلم

نعدلمونحنبن/لاوشخصقنومولم/ل!بوشخصقنوملمبيننمئزيجعلناسوف

ولحذر.69!لولور؟و//لو/لدبينيلمؤتذو/لذيؤلذ/لذيبين/لتمييزعليقاررين

الإيمانسلامةعليهذاوتأثير،الأقانيمتمييزعدمخطورةمن!يرلسق.

ليررمالوجدولالإطلة/لإلمانيةعقيدتناتصير!ل:اوه!ذ/فيقولبالئالوث

لالأننا!مولود؟و/لابن!و/لدبالآب/لإلمانفيليذننستمرولاذ/،ليلماننا

لسقياتلمنحزفن-لم/لصددهذ/فيصةخا-ش!الح/لأمنش!للأينستطيع

وذلك.وضووزياللجميعوملزمادقيقا!رقاقولىلمنيلمعتقدوأ.صدهامقاعن

نعتمدحينماالحقيقة/للهومعرفة/لحقملءنحيانحنولهذ/حق،/لماننالآن

/لقدهـإ79.و/لروحبنوالا/لآبباسم!"

نأأتعفمواوأنهمالإيماننفسلهمبأنادعائهمالهراطقةحئلضمنومن

لأنهبالآبالفهأيسفونغيرأنهم89السماواتإفيالذيأباناصلواتهمفييقولوا

وهوهذاادعائهمفيضحواوالسبب.أالعدممنالأشياء!لاوجدولأنهخالق

الطبيعة.حسبالآبمنمولودالابنانانحارمحاولة

ا/ننايؤ!دفهوالوضوححلواضحالادعاءهذاعلي!يرلسق.وزد

وبالتبادلىو/بنبآبينت!ون/لعلاقةنلأ،/لخلقنعنيلاو/بنآبنسمىحينما

وصانعها/لصنعةبينوسيطلوجدلامثلماتماقا.وسيطبدونوآب/بنبين

نعطهولمبالآخرعلاقتهنوعمنو/حد!لحرمناو/ذ/وصنعتهو/لصانعلم

نهلمل!زبننسبنفسنالمنجدفسوف/لعلاقةهذءفيدورهعليلذلحلملذيسململا

99./لصانعابنو/لا"/لصنعة،

عنهاعترواضحةنتيجةالىالنقطةلهذهبحثهمن!يرلسق.ولخفصق

58.صانظر69

58.صانظر79

58.صانظر89

58.صانظر99
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لطدلمهرلل!بسأالنالثانحولا)حا

بلاالتيالقدلشينآلإئناأقوالولجسببقوةنتقسكأنلنا:الابد!الآتي

وبريري...عنيدف!رفينشتركنولمأغريبةءر/بآنتشلىن3لناجةحاولا،عيب

حسبلالظلم،اللهضد/لذين//ت!تمو/ومع/لوحيد،/لالنمجدضدليبح

رمختصنا،للأسماءمنا/لأو/لو?/لمروفين/لقدلشينءناباأفإن،/ث!توب

/لئهجوهرعنئيتبىلا//غير/يولود!لقبأنو/رلم/لضيتز/ئعي/لرجالىهؤلاء

نأنعترفونحن.دةولاتحدثلم/بهلشمعونهاللذينتعني!لمةل!نها،ب/للأ

.001ألملنهجوهرتمثلنها/نقولىلاول!نب/لآقنو3/لئهأعنئعتر/ل!لمةهذه

بصفةننسبأنإذنللجبفيقولقناعتهعنالتعبيرفييستمرآخرموضعوفي

تنتسبأنهاونقبلالآبالفهأقنومفيداخلئاوجوذالها!أن"الولادة"عدم

منمولودالابنأنوبسببا.ا.الأقنومأهيليستول!نهاالأقنومهذاإلي

/لذيقولودءفي/للآب/لتهصفاتأوجوديفسرهذافإن،الجوهرحسبالآب

وه!ذا،الحقيقيوالولهو/لنور/لحياةهوفالآب/لوحيد./لابنقصد3ولده؟

)مثل/لشار!ةلججزدليسوذلك/لحقيقي.و/لنورو/ل!لههو/لحياةيضا2/لابن

.201و/لتساويأبالطبيعةول!نلملبشر،

وعدمالنقطةهذهبخصوصالتعاليمهذهعلىرذه!يرلسق.يختمأنوقبل

يوخهفقطالمولود"غير9لقبإليبالقهالخاصةالصفاتهذهنسبام!انية

/بهيالذ/تية/للاهوتصفات/رجاع/ستحالةلمذنفهمتأهلويقوللإرمياسؤالأ

!ائناتبأنعتمافالامخاطرفيئبيخلناهذالأن،فقط"غير/لولود،لقب

.301ولادة؟أبدون/لحياةفيوجودهالجى/لصفةهذهتملكغير/لئهأخرى

هو/لله،ب!ؤله/لآب/لىتعود/لخاصةاهذء/لصفاتإنبقولهرذهويختم

لميلملىطبيعتهليقللمنيم!نه/لآبفإن/لطبيعيةلقو/نينووفقآوه!ذ/

ئظهرهيلبر،جوهر/لئههيليست"غير/لولورصفةفإنوه!ذ/شخص

.06صانظر01

61.صانظراا

62.انطرص!.ا

62.صانظر301
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ا!فامة

.ا"4!تهلذاقائمعقوال!ثاليسإذ،ئيىلدلمب/ل!نلموأشرتسبق!ما-فقط

!انلونهأفيتف!يرهمنتيجة!انالخاطئالمعارضيناعتقادأنوالواقع

فإنهم،جوهرهفيالبسيطالعظيمال!ائنهووإذ،خالقأنهمعناهفهذاباأالفه

ماأنهوظنهمخقق.قدأنهبذلكيقصدونفهم،ؤتدقدالقهإنيقولونعندما

!ائئاالبسيطال!ائنيجعلسوففهذاالخلقفعلهوالولادةفعلي!نلم

مز!ئا.

المستقيمالإيمانحقيقة!يرلسق.أوضح،المنحرفالتف!يرهذاوأمام

تيذلالخلق/لفهحانفإن...//ليذ//و//لجلق،افعلى!بيربينفارقىاهناكبقوله

بينهماتمييز/يبدونحدولم!شيءو/لولادة/لخلقرؤيةحدأ/ر/دو/ذ/،أيضا

علىفق/ولمأنأستطيعلافإني،غيرلملولادةلملخلقأنيرىولا،/ختلافولا

وهذ/منهمولورآ،الفهخلقهشيء!للاعتباريؤديسوفهذالأن،ذلك

.01؟/لدنيا؟!لخلوقاتلمهذءل!لأ!لاسيصير/لقهفهل...نحصيهأنلشتحيل

يرصدها!ماو"تبذ""يخلق"فعليبينالمتغمدالخلطلهذاالمباشرةوالنتيجة

لأنها،لاطلةخمافاتثنها/لقدسةأتظهر/ل!تبأنهاهي!يرلسق.

فيجبصحيحتقولؤلهما!ان/بئلأنه،رالؤلوجنيس،الوحيدبالالنئسص

/لوجود/بهيجاءقد/لوحيد/لالنأنمعناهوهذ/!ثيرون/خوةلهل!ونأن

لوجباءمهمصحإنلأنه،601/لخلؤيأطرببئعنالخلوقاتباقيمثلمثله

ولشحل/لقدلشين/للائ!ةأونحنليتقدنئم/ذنيم!نأ!يف:التساؤل

ل!الو،/لآبجوهر/فتهءوبهارليثرعنهلا/لذيالجدرسمهولنالاأن!يدلم

وأجوفاء!لماتمجزدولادته/و!انتمولود!ؤله/متياز/تيمتلكل!ن

.701/كخلوقات؟إضمنئجسبولذلك،/لآب،رعنطبيعتهفيمختلفا!ان

.الطرقبشتى،الابنالوهيةبإن!ارضهمغراأتحقيقالمعارضونحاوللقد

نإقولهمفيخدعتهموتمثفت،مخلوقوغير،مولودالابنبإنقبلوهمفإذعوا

62.صاتطر1،

46صانظر51

.64صالطر61

66صراظر71
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لط!تبمللغايسأالنالتونح!لا)حا

سيونآخرىناحيةومن،الابنؤتذمثلماالذاتيةطبيعتهمنؤنذناقدالآب

ل!+االآب.منوالمولودينالمخلوقينالبشرباقيمثلمخلوقأيضاالمولودالابن

بقوله:عليهميزدالخبيثةأف!ارهمفهموقد!يرلسق.أننجد

وحالة/لبشزيةحالتنالينآلأنخلص!ولجب/لذ/تيةطبيثتهمنليدنالمألمفقه

الخاصال!لاعنفس3نستخد/نليبفيلاولذلك،بالطبيعة/لالنهوقق

عليهليىفقءموهذ/خلقنانحن/لالن.عنلهلنتحذثالبشزيةلجالتنا

نتشبهأننعمةفقد"نلنانحنأما./لآبجوهر/لقهمنؤلذفقدهو/ط،الجميع

حصلنا/ذ،/فتهألبا"ءجثلتنارحمةرحمتهمنكلنلنا/ز،القهمنلملولادةجؤلإلابن

مشالهينبالتبنيألب!!ءصرنالها،/بيناأضيفتطبيعتناخارجمن!ر/مةعلي

أخرىوبطريقة.أ/لطبيعةلنب/لاهوالذيذلكمجد/ليؤدعيظ/لحقيقيبن/لا

وذلكالآبجوهرمنالوحيدالابنولادةحقيقةحولالالتفافالهراطقةحاول

جؤيحدثمماشيءيصيبهلمالاذ/بقول!ثمالولادةهذه!يفيةعنبالسؤال

ت!ونلاو!يفعنه!ا؟منه!اجزءنفصالىواأ/لتجؤلةمثل،ليدونللذين/لعادة

801حوال؟إ/لأ!لفي/ثعلولىمنقدح!أ/لغلة

حياةعمق،التساؤلهذا!يرلس-عليللقديس-التاليالزدويعس

فوقهوقق"يدركنلملشتطيعلا/لعقلأ/بئ:فيقولوالتسليموالإيمانالتقوى

ؤقدوقدآبفافنهلإل!لام،شرحهيم!نلا/ل!لامفوقىهوؤمق،/لعقل

/لقدسةو/ل!تبلإلإيمانتسئمفاهوهذ//لخاصجوهرءمنبالحقيقةالابن

ألآهـلجب،ؤلدؤ/نه/لآب/لئه،م!ان!لفيتذ!ز،اللهمنلها/لوحى

يمانبال!تستمناهثا/لتقورلإلفحصنجازفوألآذلك/!ثرمنفضولينن!ون

نعرفونحنخرى،ئمبطرقلامتلا!هنسعىلا/لإيمانمن/لذىلأنوذلك

جاءبما!يرلسق.ويستشهد912عقوا!لىتفوق/ل!ل!ية/لولادة!يمثةأن

!يفيةعنفيقولتعليمهلتعضيد"ولدتكالصبحمثلالبطن"منالمزمورفي

منخرج/لذياللوغوسعن/علن/لذي/ففهمنمعرفتهاأيم!نإنهالولادة

علييذل/لبطن،او/لتعبير//!ن/،.ولدتك/لصبحقبلالبطن//منه!ذ/طبيعته

71.صرالظر8

272صرالطر912
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ا!قامة

يذلىفهذا//قلإ/لصبح،،ذ!رعنأما.بالطبيعة/لآبجوهرمنؤلذ/لالنأن

مثلمافهمهيصعبشريوبش!لغموض!ؤتقتقد/لولارةعمليةأنعلي

ويضيفاال!ثيفأ.ا/لضباببسببماشيئاشخصيحىلاعندمالجدث

أيمنتجزثةتغترأوأيهناكفليسلإلقه/لولادةأمرلتعتقأحينماموضخا

ةدو/لولاالتجؤلةومنطالبشرل!كالجضع/لتيللضروراتلجضعلاالفهنلآ،نوع

/لذينه!اإنه!انقولىآنوجبالآجساد،ذوىعنت!تمنافإذا،/لزمنفي

لالزمنمح!ومونلأنهموأيض!اللتفيؤخاضعةطبيعتهملآنذلكيختبرون

ل!!نأسميهي/لتيالإل!جمةبالطبيعةليعتقحدلتنالآنول!ن/لحاضر

الزصنقمبرو!اتنةنفسها/لدهورصانعةهير/لتيومؤلي،ملموسجسد

ثناءأتفياإتأصيةزتجاهذء/لطبيمةنتضثورأن/للفوآنمننوعيحونلاف!يف

.111ته؟أوتقلبللزمنضعخامنهاؤلذ/لذينأوآ،دة/لولا

ألأيجبالفهحالةافيبقولههامألاهوتيآمبدآ!يرلسق.ئرسبىوهنا

المولودوالابنالآبالفهعننت!قمأنالمنالشامنبل،والمعلولالغلةعننت!فم

!11.منه!

لا/لولارةهذءأننستوعبأنفضلالوأمنبقولهالحقيقةهذهبيانويحاول

الزمنفيؤقذقدالقهإنالقولىيجبلالأنه،لشرية!ولادةتوصفولائفهم

فيه،!ائنمنهؤلذ/لذيوهتا!ائنفهو،زمنيولانهايةولالدايةفهولا

جوهر/لتهفيتغوهذ/،الذهنيفوقبش!لوذلك!نورشرقألنالانلآوممه

/لآبعنمختلفابن/لال!انولمب!تجزئتهونمالوالدانقسامنتيجةذلكليمولم

.131أ/لجسديةدة/لولالظروفتخضعلاغيرجسذيةلطريقةؤلذفهوولدء.الذي

الواقعفيبل،الابنالوهيةإن!ار!ؤفقطت!منلاهذهآرائهموخطورة

بهيعفمونما!يرلسق.يصف!ماأو،!لهبالثالولتالإيمانإنارهي

هو/لأولىو/لسؤلملى/لإلمان.ممطياتبئقد/مناندوسألقمعناءهذ/ا/يىبقوله

72.صرالظر1لأ

74.ائطرص11

74.صانطر1!ا

57صالطر
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للل!ثيرللقايسأالثالث!نحالح!ا)

لما،عنهارليتبىلاو/لتيحد/لو/للثالوثل!ية/لإ/لطبيعةتحتفض!ن/يم!ن!يف

هممستولمنفسننحدر/ليسوفو/فقفاهمفلو؟حقيقيةولارةوجودنفيناإذ/لما

يقبلونلاول!نهملل!ونؤ/بخالقو/حد/يههناكبئنلتمش!ونلأنهم

فلن،الحقيقية/لولادةمبدلم-تقوى-لبدعهدمو/نهم/فلو..../لسيحلشوعرلنا

.11ت!بالحقيقةهو/لتهبن/لاويف!ربأنلتجنأن/لحالةهذهفيإنسانلشتطيع

ألوهيةإن!اروهوالأساسيغرضهملتحقيقأخرةلحيلةالمعاندونلجأ

منه،المولودللابنوجودهفيسابقالآبلفهاوادعاءأنأزليتهبأن!اروذلكالابن

آرائهمعنإرمياعبزولقد.الولادةتغييرنتيجةصابهاأقدالآبطبيعةأنايضا

قنوإنالمعلولمنالف!رحيثمنالوجودحيثمنأقدماليلة"إن:بقولههذه

مزتفابش!لالأف!ارهذهيقذمونوهموتغييرلمأبدونيلذأنيم!نلايلذ

متأخزاجاءلأنهالثانيةالمرتبةفيوإنهالآبمنأقلالابنإنيظهروالي

منالولادةأنباطلأويدعونحقيقيةالولادةانقاطعبش!لين!رونوهذا

".أصيلةليستالجوهر

شديذانقذايوجهالمنحرفةالأف!ارهذهعلى!يرلسؤا.يجيبأنوقبل

ينصنعرفلم،بقولهوذلكحتابيةغيرتعبيراتباستخدامهمللمعارضجن

فيوجدوها/نه!اسيدعونأنهمأعتقدولاور/يعلولح،لمر/لعتة،،ب!لمتيهؤلاءجاء

.511!لقدسة//ل!تب

"هوموأوسيوس"لمصطلحالأريوسييهنجمةمهاعلىرذاالنقداهذ!انوربما

!تابي.غيرمصطلحإفوقولهمالجوهر"في"الواحدأي

منأقدمالعقةبإنالقائلالخاطىالتعليمعلىيزدأنالطبيعيمنو!ان

تفييزاالإل!ثيةللطبيعةنسبتالتيالخاطئةالأف!اررذعلىانبعدوذلكالمعلول

وتمزقاث

معالمزاميرأحداستخدامإليأخرىمزة!يرلسق.لجأهذارذهوفي

الأزليالميلادسزعنالدقيقالتعبيرعنالبشريةاللغةبعجزال!املادرا!ه

و!ماطاقتناقدرعليلنتأكلأجسادناألنر!زلبيوقفيقولالآبمنللابن

76صألطر،إ!

63.ص!الظر،
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ا!قامة

وزلك-لإلتأ!يدغير!املةبطرلقة!انو/يئ-/لإل!ية/لطبيعة،منهفي

ل!لاعقلبي"فاضقائلآ:/ال!لمة،،/لالن!لشتهبفال!،توجد!يفلتعرف

ح!وفاوينطقتيذ/لبشريفالذهنو/لتمرق؟/لانقساح!هنانجدفأين،//صالح

لسانه/لينسانلمد!عماقأمن/ل!لامومسيرء.لياسبهماوبجتارمنهخارتجا

غيرخزآشيئا/////ل!لمةت!وننأويم!ن/لجوهريللميلادشرخالظتقذم

شرحهمن!يرلسق.ويخفصا.16ليجزنألاول!نهمانطقها/لذتي/لذهن

من3أقدحولىلملأمنحالىبأيكلليتبرلاأالذهن:التاليةالنتيجةإليالمثلل!ثذا

فيمن!او/لذهنللذهن/لذهنمنر/ئفاهو/ل!لامنلأنطقها/لتيلمل!لصة

.!17/ل!لاح!ا

لشرحمنهمحاولةفيآخرينمثلين!يرلسق.ئعطيالمثللهذاوبالإضافة

تنطبقلاالمعلولمنأقدمالعقةبإنقولههـاوأنالآبجوهرمنالابنولادةحقيقة

لاوأنهبطبيعتهاالألوانذوال!ائناتمثلئئهما،الأزلثةالابنولادةحالةعلي

مغاموجودةفهي،والع!سالألوانعليلل!ائناتاقذميهتوجدأنيمن

طبيعتهافيالشمستمتلكحيثوالشعاعالشمسعنالمعروفوالمثلدائفا

لهأنمنهاخروجهبعديبدوول!نه،عنهاينفصللاالذيالنورشعاعالخاصة

أننتضورأنوالضحكالعبثمنا/به!يرلسق.يقولولهذا،خاصةفراده

.1811خز/متأيجيءمنهارجلملخاع/لشطنوث/لشعاعمنقدمأالشمس

الابهل:بقولهماللاذعةالمعارضينأفارولع!سإرمياوردهأخرآسؤال

بإثارتهمالمعارضونإليهذهبمافهمويمن؟إرادتهبغيرأمبإراداتهالابنؤتد

رغفاؤتذالآبإذن،الآببإرادةالولادةت!نلم:"إذا!الآتيالسؤاللهذا

إرادةرغمئوتدلمالابنإنقيلهـان".الولادةعليأرغمهقدآخرأناي،عنه

الآبإرادةأنذلكفمعني،بإرادتهالابنؤتدقدالآب!ان"إذاسيقولونالآب

".الولادةعمليةسبقتقد

97-صالظر116

97.صالظر13؟

82.صانطر18
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لللدثيرلل!يسأالنالتانحولا)حا

يؤ!دأنإلأالمنحرفةالأفارهذهيواجهوهو!يرلسق.أمامي!نولم

زلتيالأ/لآبفيدائفا!ائنلن/لالبر،/لنهمنمحروفاليىقاي!نلم/لابأإن

ولاتنشأل!اوهذء/لإر/دةعنهرغفاللالنأل!لذ/3ل!نوهولملد/يةللا/لذي

.\!9أ/لولارةقمبرلذلم3تظهر

جؤ!يرلسق.يستطردالابالفهح!مةهوالابنأنحقيقةعليواعتماذا

يذعىن3أحدلجرفرفلا،جذاوع!قلةح!يمة/ل!بدة/بىلمأولأن:قائلأدفاعه

الآب/لقهح!مةهولنالافإنوه!ذا.غيرعاقلةأوغيرح!مة/فقه/يى/دةأن

.021أب/لآدة/بى/!لتوجدلن/لاففيوه!ذ/.وعقله

التاليالسؤالأمامهمويضعبحجهحجتهمالمعارضون!يرلسق.ويبادل

ذلكفمعنىلغير/بى/رتهليىجدن!او/بى/لفير/ر/دته؟مألابى/دتهليىجدبلملآأوهل

المنحرفة،السابقةافارهمعلىالزدبغرضوذلك12اوجودء/ضطماري؟أأن

فممنى،بإر/دتهليىجدهوآنه/لجو/ب!انا/بئقائلابنفسهيجيبثم.وتفنيدها

نفسهاعنوتعترلج!مةتتضرف/ل!ر/دةلأنلوجودء،سابقةإر/دتهإبئذلك

./لآبقبل!وجوذ/ل!ونفإنه.وح!مته/فئهح!مةهو/لابنولآنلالعقل.

فيلالروحيقوروددانلأوذلكومشورتهبلمل!/فئه/بى/دةبنعو/لايدالإل!ثيو/لوحي

تهدليي/،وبمشورتك،/ليمنيليديمس!ت//أمنواآ/لذليئولئكألإسملزمور،/

نسيرلإثسيحننالأوزلكعز،لجبليثبتهلإرادتك"لإربيقولىخرمزموراوفي

فيلهنتشددونحن/لعالهـايفوقىجمالى/ليفيهتحؤلناوقد/لآب/لفهدة/رلمنحو

صلاح!(122.!ل

نأإليستؤديلأنهاالفاسدةالمفاهيمهذهخطورةمن!يرلسق.ويحذر

قائلآ:راستن!افيرادةلولقسآلىهو/ل!نهلأوذلكب/ل!قبل!ائنلن/لاإننقولى

123.؟إ/لوالدقبل/لولودليىجد!يف

84،صانظر911

84.عىالظر121

84.صالطر12

84.صالظر؟!ا

84.صالظر3!!
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ا!قامة

ماليىجدلاأ/نهبقولهالنقطةبهذهيختصفيماتعليمه!يرلسق.ويخمل

/ل!ب/لتهو/ن/ثولود.وجودتسبقلا/لوالد/بى/دةو/يئبن/لاميلادعليسالقهو

ه!ذ/ل!ونلمل!ائنلا/لئهنلأوذلك.أيضارته/رلمهيوهذءلطبيعتهبهوتم

صالحفالئه،وصلاحه/ل!بقداسةفيف!رناإذاالشيءؤلفس/بىارةبدون

ليىجدأنيم!ن!ان/نهعنهتعتقدأنيم!نولا.وإرادتهبطبيعتهوقدوس

شيئاليستعندهوالولادة،/لوقتنفسفيآبوهو/لفهفهوأخرىبطربقة

نف!رأقلجبو!ائنموجودأنهفيهنف!ر/لذي/لوقتوفيللوجود.حفالا

بئنعتقادإلى/لايقودنا/لطبيعةهذهله/لذيفالابوه!ذ/.آبأيضاأنهفي

.124أزلتإلمب/لامنمولودلنلملأل!ونوه!ذا/زلمةهي/لولادةهذء

وجودبحقيقتهتتعلقوهيالحوارهذا!يرلسق.بهايختمأخيرةنقطة

ماإرميالسانعليفيهجاءرأئاالمخالفونعرضفلقدالولادةقبلللابنفعلئي

!انل!نهأئا.دائفا!انوالفه.الابمع!ائنالابنبأنالإيمان"لنقبليلي

لمإذفقطنظزيةبطريقةئدركأنيمن!انوالابنفقطبالإم!انيةأئا

ؤتد".ذلكوبعد،الولادةقبل!ائنفعلئئوجودلهي!ن

/لولادةأ/بئيذ!رعندماالهذامةالآراءهذه!يرلسق.ئفندأخرىومترة

وهولالطبيعةآبفافته،ه!ذ/دائفابهاوئعتزفحقيقيةولادةهي/لآبمن

و///لفعل/،/////لام!انيةبينوسيطةإر/رةلهوليس//لإلفعل3و،لململإلإم!انيةآب

ققأئال!ونوهولا،/لولادةصيةخال!ثاطبيعةقوانينحسبآبفهووبالتالي

.125/لو/لدأطبيعةنفسمنئقادلمهومنهماد/ح!/يولور،عنهغرلبهو

فيقولالآبالفهطبيعةتمسخطورةمنتعبيراتهمجؤما!يرلسق.ويوضح

لأنوذلكللتغييرقابلإنهلهينسبونإذالآبيهينون-هذاب!لامهم-أنهمأ

126شديد"أ"تغييرهي""الفعلإلي""الإم!انيةمنالتحؤلعملية

علي!إن"الفعلو"حالةالام!انية""حالةبينزمنئافصلواولأنهم

حسب/ل!ائنبينزمنيفارقلوجدلابانهإيمانهيوضحأن!يرلسق.

87.صدالطر،!ا

88،صرالظرد!ا

88.صانظر126
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لل!جممللقايسأالنالنانث!لا)حا

.ر//لفعل//1271حسبو/ل!ائنلم//ا/ل!م!انية

بالفهالخليقةعلاقة!يرلسق.يحددالوضوح!لواضحةعباراتوفي

/ليلجدجاءتقدت!نل!االخليقةألينمافيقولبالآبالابنعلاقةضوءفي

خالق،!انلأنهأتا/لئهل!نولمخالقا.حينذ/ك/لئه!انل!ن/لوجور

/لخالقعلاقةفي!انو/بئؤلذ.نهلأ/بنهوو/لابنؤتد.قد!نلأنهلحن

مع/لابني!ون/نضروري/نه/ب!.مفاد/ئفال!ؤلوأنضروزل!ليسلالخليقة

لن/لا/لفهوأب/ل!اللهءسولافئهصة/لخامور/لألدقةنفهملي،د/ئفاب/ل!

منهماحدو/!ل!ينؤلةمترلمخرما/للآقملحدهصايظهرلمن3يم!نو!يف

خر؟لمد!عنمنهما!لبمعزلىوجودهميم!نولاخر؟/ل!!ينؤلةعليتعتمد

128.صحيح!اوالع!سلالابنعلاقتهفيآبهو/لابلأن

الثالث:الحواروفي

فإن،المعارضينمحاولاتفيغيرواردهالآباقنومإلوهيهمسأله!انتولما

عليمنصباتر!يزهى!انبلالحوار،هذافيبهاينشغللم!يرلسق.

.القدسوالروحالابنالوهيهايضاح

عليمشدذا،اثناسيوسق.معفمهاثار!العادةاقتفيهذةمحاولاتهوفي

الآتي:

الجوهرذاتفىواحدأنهمابسببهىالقدسوالروحالابنألوهيةإنا-

لملاباللهجوهرمنؤلذقدبن/لاأ/ن:فيقول50"كالةههلم!ةالآبمع

لهؤ/نومختلفةغربيةطبيعةمنليىلدلمولمنهحقلعلهمنحقليلهولمنه

مع/لقد!/لروحنحصىو/ذلمتا!ونهعدا/لجوهرحسبللآبما!ل

مساوواحدلثالوثنسجده!ذلمفإننا/لو/حدة/لألوهةفيولملابن/لآب

912./لجوهر/ل!ل!افي

88.صالطر7!ا

19.صانظر8!ا

89.صانظر9!1
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ا!قامة

الآب(013.الفهجوهرمنولدإذالآبمنإلأيأتلمالابن2-1

ضمنيحسبولاالمخلوقةالآلهة!لعنمختلفبطبيعتهالابنا3-

فيولدهالذيمعدائفايدركوهوأبيهمعدائفاكائنهوإذالمخلوقات

131.أواحدةإل!ثةطبيعة

نؤمنلاأنناوبالطبعالقدسوالروحوالابنالآبباسماعتمدناقدإنناا-4

133.إال!قدسالثالوثفيممخدةواحدةبألوهةل!نآلهةبثلاثة

واحدالفهي!ونأن!يفيةعنيتساءلونالذينعلىيزدآخرموضعوفي

يساعدناماإنأفيقول،الخاصأقنومهوالابنالآبمنل!لإننقولبينما

الوحدةتلكالجوهروحدةحقيقةالاعتبارفينأخذأنهوالأمرهذافهمجؤ

منهما!ليخصما!لحفظمعواحدجوهرللأقنومينيونبهاالتي

.331!قنوم!أ

لألوهيته:يشهدفيناالمتجسدالابنعمل*

وبالتالي-الابنألوهيةعنيدافعكانأثناسيوسالقديسانأوضحناأنسبق

منا!لتجشدالابنأتفهالذيالفداءعملإيضا!خلالمن-الثالوثأقانيمعن

يأخذأناستطاعلماوالئهارتجاالابني!نلمانأنهمبيئاخلاصنااجلومناجلفا

الأس!ندرىالمنهجهذانفسيتبع!يرلسق.أننجدوهنا،لهماولهبنالناما

حياتنا،فيوملموشاحتاواققابهانؤمنالتيالثالوثعقيدةمنيجعلالذي

خلالمننشهدأنيم!نناأخرىجهةومن،جهةمنهذافيناعملهبواسطة

.القدسوالروحوالابنالآبالواحدالفههوبهنؤمنقنانأعمالنا

نصوضافقط،الغرضلهذايستخدملم!يرلسق.أنبالذ!روالجدير

نصوضابجانبهااستخدمل!نه،اثناسيوسق.إليهارجعقد!ان!تابية

فينا،عملهخلالمنالابنألوهيةعلىواضخادليلأفيهارأىاخرى!تابية

29.صانظر132

69.صالظر131

99.صرانطر!13

.ا،صانظر33
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لللدتبرللقيل!دالنالنانءلا)حا

النصوصل!ثذهو!مثالوالابنللآبالجوهروحدةتبتنالوقتنفسوفي

:134الآتينستعرضالأخرى

انكل!اللةيكون"!نيالفهعنأفسسرسالةفيالرسولبولسقولفي-ا

."136انكلفيائكليفلأ"الذيهونهأالابنوعنانكل"135

/لو/حدل!نل!اإننهنف!ربئأ/نيجعلناالقولهذاأن!يرلسق.يرى

لزوملاسي!ون/لآببو/سطةال!لملءفإنفحينئذجوهزياخر/لآفيمنهما

/فنهحان/بئنهئم/ذذلكع!سوأبن/لاسطةبو!افئ!سي!ون/للءنلأله

طاياداعلدونلنالامنلل!ل/يعطى/للءسي!ونفحينئذال!ليملأب/ل!

علىتشديدههنانلاحظأنويجب137./ل!وايملأ/نقادز/!انالآبأن

يدخلالمفهومهذالأن،الواحدالجوهرداخلللأقانيمالمتبادلالاحتواءمفهوم

عنهاعتروالتيوالابنالآببينالعارقةعنأثناسيوسالقديسمفهومضمن

وقاطعةدقيقةبصورةعثروالذي138كالآههلم!ة500هوموأوسيوسبمصطلح

ئبنىوالتيالآبوالفهالمتجشدالابنبينوالعملالجوهرذاتفيالوحدانيةعن

الإنجيل.فيشئ!لعليها

آخذنا"136.تجميعأنخنجمنئ!"ؤمق-3

جاءماهوالحقيقةنفسلإيضاح!يرلسق.عليهاعتمدآخر!تابيشاهد

اشحدمهاانبقالتىللنصوص!المقدمةرهاشعرضولمالحوار!الواردلالزتيبهناالخواهدهدهالعرصا"!1

.أناليوس:

:28.اهأكو!!!

:23.(ل!1!13

.ا2؟صالظر137

للأقافيالمتادل)الاحتواء(الراحدعلاتةممهومطاتهويحملهوموأوسيوسمفهومكالىاثاليوسللقديىبالنسبة138

يحيالمتادلالتواجدهدايك!وأ.الحلاصتدبيروداتهصاللهاعلانإليهاأيناروالىالواحد،اللهحوهرداخل

ليماكل.لبهمالمتادلةملةال!طالسكىيعىكارولكه،الإلهيةاللالةتاليم19لينمتادلاتثمالأوارتباطمجرد

الآحريىادالآحريركمايلكاملهي!صلىأنهإلأقدسروحأواب!أوكأ!لتمايزهمحتفطاهو""""كمايطلاتوم

.3.+.ه+!33.ححولاكاا.6034."ايفثاالظر"ليهلالكاملها

1061بو913
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ا!قامة

أخذنا"جميغانحنملئه"ومنالإنجيلفياللاهوتىيوحناالقديسلسانعلى

أإناستن!ارفيتساءلاالابنلألوهيةوإنارهمالمعارضينحججفندفبعدما

ليتقدماحسب-/لالن/نطاول،/ل!بلطبيعةمس!ولةطبيعةللابنلينلم

/ل!بز/ىسيفعلان!يفأعرففلا،جوهر/لآبمنجوهرءفيأقل-هؤلاء

شئ،!لومتفترفيرللآب،غيرمساو/لابنأنطالاد/خلنافيشيئاو/لابن،

.ا.!فينا؟!تغقدلنو/لا/لآبملءعتبارأن/سيه!ن!يفوحينئذ

.ا-1((فتنرلأتضنغؤمجنذةتينأتي!قيا،آييؤيخئة،حلآمييخفضدآخذآخئنيإن))-3

الإلهسنىهوالجوهرفيللآبومساواتهالابنألوهيةعلىآخردليل

الابهوواحدإلهفينايس!نأنهالآيةمنفهمواالمعارضونلأنفينا.الواحد

فتداول!ذ،لهانإفينايس!نفإنهإلههوالابن!ونأنذلكمعنىليسول!ن

نتفقانحن:بقولهالنيسةإيمانوأوضحالخاطئةالأف!ارهذه!يرلسق.

عنغربيههؤلاءيقولون!ماليسالالنؤ/ن،واحدةالألوهةطبيعة/نعلى

طبيعةهىطبيعتهفإنوه!ذا،فيهويوجدمنهيآتيحقيقي/يهوانه،/لآب

فيئيبدوفريدحدو//بهل!ن،/ب!اننهطلمنؤمنلافنحنولذلكؤلدء،/لذي

.143قدوسردأثالوث

غنىالإتشانالفة"قخفقخشبهتا"113.ضوزتناغقىالإئشاق"تغفل4-

صء0(1!طضوزتإ

لهذاالرجوععلى!يرلسق.،منهمأ!نيسةاباءم!!تيرإجماعرغم

قدهنا3!رلسؤ،.انإلأالثالوثعقيدةعنتعليمهمعند:36(ا)تكالشاهد

أثارفيهافتضالديمنهجهمعتمشياأيضا:27(ا)تكالثانيالشاهداستخدم

-ا---4صالطر-ا

ا:423،ا-يو

.801صالطر!ا!

ا:26.تك113

ا:27.تك1،1
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ل!ل!تبيللفابسأالنالن!نءلا)!ا

بماآىالخرستولوجىالخلاصيبالئلديتسمالذيالمنهجوهوأثناسيوسق.

فإنالجوهرفيالقدسوالرو!الآبمعواحدهوفلأنةالمتجشد.الابنفعله

الأولىرتبتهإلىالإنسانأرجعالابنصورةعلىتش!يلناأعادالذيتجديدنا

حسبجديدمنتشلناالآنناإذا!يرلسق.يقولالفه.شبهعلىلي!ون

/لآبصورةهولأنهمثلهنصبح!يالالن،لجتمختمنا/ذ/لآولى/لصورة

145./لجوهر/لو/حدإبسببوذلك/لآبلجانبآخرهووليسوختمه

.011.آييؤلآآتاتغبرفوتني"نشئغبلئاسبىا(،اشفتآطفزتا)آتا-5

الحقيقي،بالإلهعزفناأنه،الوحيدالابنالقهحلمةتجشدنتيجةمن!ان

الروحشرحةوأعطاناالآب"نورلناآظهر،الآبالقهصورةهوإذفالابن

الحقيقي.الوحيدالابنوهوالجوهر!ؤمعهواحدهووإذ"146الحقيقيةالقدس

لسانعلىجاءبما!يرلسق.يستشهدوهناا.47الآبعنالبشرعفمفقد

قالهماوأيضايلتاسيى"148.اشقكأطقزث"أتاللآبصلاتهجؤالمجدلهالمسيح

ويوضحا.أئضأ"94أييتغزفئغغزفئفوييتؤآيي.ؤلآأناتغبرفوتني"تشئغلليهود

مماأحملالفهعنمعرفتناأصبحتالجسدفيالابنبمجىءأنه!يرلسق.

تعاليهـاسرلانتؤقفلإلإنجيل/ل!ر/زةاوبعد:فيقولالقديمالعهدفي!انتا

تتحذثأنبدون،فقطو/حدهوالقهأنالقدماءتعتم!انتالتي/لناموس

هى/لتعاليمهذءلأن/لجوهر،وحدةوعنأقانيموالثلاثةال!ل!ية/لطبيعةعن

فيالآبمعواحد/لابنأننؤمنلمإنلأننا/لجديد./لعهدعنهاتحذث/لتي

!يرلسق.قهغالأساسهذاوعلى.ها.!ومتاهةتخبطهناك/لجوهرسي!ون

.131صانظر،1ه

الغريغورى.القداسفيالالنلأتوملصليثلما116

الآبائه،للدراساتالأرثومحىالمركزإصدار"الكلمة""تجندانظرالحقمة،هدهائاسيوس.قأوضحأدسبق117

02:ا.فصلفتى،مو!بىحرزيفد.ترجمة

8:91.يو9"1

.161صانظر.د
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ا!قامة

انمسييحأخليمنخسيئتةقذففذايىبخأليتحاققا"ف!نبولسالقديسقول

ائمدمييحقغيركهفضليأخل!جمنخشازةآئضأشنيءئحلأخدميئاإتيتبن،خشازة

151.زتبي"يشوغ

.1(153ائؤتغذئمنةؤخذةي))اتلت،((152التافوسبىؤاضغفؤؤاجذ))-6

تتضحالقدسوالروحالآبمعالجوهرفيووحدتهالمتج!دالابنوألوهية

هوأنهفيبلبالجسدأتقهاالتيالمعجزثةأعمالهخلالمنفقطليسأيضا

فهموإذ.الموتعدملهوحذةوالذيالناموسؤضغالذيوالمشزعالدتانأيضا

يزدفإنه،الابندونوحذةللآبالصفاتهذهينسبونالمعارضينأن!يرلسق.

و/نهو/لذلإن/لناموسضعو/!ن/قلهوفيلملا/ننؤمنأن/ذ/يجباهل:قائلأ

منسنحصدوماذ/؟خارجهمنعليه!حصلقدفيه/لتيالحياةوأنغيؤ/بدي؟

وأنهو/لدليونةللناموسلبيرإرادتهضفاخاسي!ون/لالنغيرأنالف!رهذا

يم!نلا!يفذلكعنوفضلأمائتين؟دطبيعتهمهم/لذينمعئجصىلذلك

علىتعتمدنهالمطالاولهتان!ذبهى-/ل!نجيل/ى-/ل!ل!يةالبشارةعتبار/

بينماة،/هو/لحيانا//أنجيل/لإفيقالبنلملانلأحقيقتها؟تثبت!يبن/لاةشهار

.154أيموتلاالذيهوفقص!/لآبنلأالوتعديمليس-عتقادهم/حسب-هو

بقولويستشهد"الناموسضعوواالديان"هوإنهفيقولالابنحقيقةعلىويشذد

قآفوئرق!غ:أتاؤأقاتزل!.لآء:لففذق!قيلأتةت!مفئ!ا"قذلليهودنفسهالمسيح

يستحضريضاوأ.ها"هقئبه!لقازنىققذليشتهقااف!ليطز/بهىقق!ل/يئ

/لذليؤنةئحلغطىئمقذتبنخدأأتبيقلآ/ل!ت"لأتأالإنجيلييوحناق.شهادة

قدالذيال!نيسةإيمانعلى!يرلسق.اعتمادهناالواضحومنليصلني"156.

32.ص1513:708!يلى

124يع!دأ

6:16.اتمو

.117صافطر"دا

-7:228تهددا

5:22ب6!1
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للل!ثيرللالابس!التالت!نحالح!"

الإيمانقانونفيذ!رواعندماالقسطنطينية-نيقيةمجمعفيالآباءحذده

مجدهفيسيأتي"أيضاأنه،وصعدوقاموقبرصلبالذيالمتجشدالابنعن

الجوهر.جؤللآبومساواتهإلوهيتهعنبذلكمعئرين"والأمواتالأحياءليدين

نألإلزةفيهغيرمش!وكأ!رأهذا:بقولهالحقيقةهذهعلىيؤحدوأخيزا

طبيعيةولطربقةي!ونأنلجب/لناموس،رو/ضع/يشزعصجدر/ئفالهمن

عدمصيةخالهالابنفإنوالابنللآبالجوهريةالوحدةوبسببأ.57هو/لد!لإنأ

فإن،الوتعدعخاصيةلهقنهو/لآب/لته!اقأ/بئ:الآبمثلمثلهالموت

أنلمعنىايوتعديمب!لتآ!يدوهوجوهرهفيالخاصيةنفسلهأيضاالالن

فعلأيضاول!ثما15815ولدالذيطبيعةخصائصببهاءومشرقةغيرمائتةطبيعته

ئقيغالآلبآن!قا"لأنةيشاءلمنالحياةيهبانأنهمافييتضحومماثلواحد

يشاء."915.قنيخييآيضأالإئنتحذلك،فلخييالأفؤات

الفإ،آؤلآذيضيرواآقشفضلانأقأغطافغقيئوةاتلتيقخل))ؤأفا-7

.(16ياشمإ،"اثمؤمتونآي

فينا،الوحيدالابنيتممهآخزخلاصئاعملأيوضحآخر!تابيشاهد

نأإلى!يرلسق.ولخفصق،لفهأبنا"يصئرناأنهوهو،بهنؤمنالذيننحن

.قولحذر.بالطبيعةالفهابنهوالمتجشدالابني!نلملوليتمي!نلمهذا

/لتي/لنتيجةإلىصديقيل!اداأ/نتبه:بقولهذلكع!سقبولمنحيرلس

نحنلنامساؤي!صبح3نهألوالوحيدلنالاعنالحديث/ليهايصلنئميم!ن

طرييئعنابه!التاالخلوقنسانيصير/ل!/نلم!نلالأنه،للبنؤةذعينا/لذين

بقولهلولس/لرسولىيؤ!دهماوهذ/،القدس/لروحنعمةسطةولبى/لتهالن

124.صرائظر7-1

124صالطر،.دأ

.،أص12:هيودا9
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ا!قامة

.162!161ثلم/ال!باأ/ؤل!:ضايىخآففوب!ف!ابهى/ئن!زوخاللهزشلأ،ئتا!ءألاةتم//لقا

أيضا؟هوالتالنسيصيرالاففيقنه!ذ/مر/لأ!انافإنفيقولويستطرد

خ!شهأنهمن/لرغمغلىذ/تهفيبذ/تهصار/بئاإنهسيقولونأنهمعتقد/نيلالآ

ل!وننأعناستبعدقدف!ره!احسب-نهأياطالالتبنيءلباأدعو/الذينبين

بالتبنيأبناءتجعلناالقدسبالروحالابنوش!نى163.أبالطبيعةحقيقئا/بتا

لإلطبيمة/ل!لمانعنهوهنا!لامناأ!للأنلناالقهأبؤةعلاقةإلىولخضرنا

تمثلفهى/لجوهرنفسول!ا!تمايزهأقانيمثلاثةفيهىو/لتي/لو/حدة/ل!ل!كية

/ل!تاب،يقولى!صاهيئتهعلىنتش!لو/لذي/ل!لمنأسصو/حذ/إفما

صوزءهىفالبنؤة/لقدس!،لالروحالابنطرببئعن/لتبنيختمنأخذول!ننا

صورةعلىأننا!صالنالالشببءألنافنحن/ذ/،بالآصورةهىو/لأبؤةلنالا

رلملإل!ية،/لطبيعة!مالىصورةعلىية/لبدلممنذه!ذ/خلقناقد/ذوشبههلمفته

.164أالفائقة/لطبيعةعني3

0(1651.زوجإمقآغطاتاقذآئةفينا:ؤفؤفي!نتئثآئنانغير!إبقذا-8

وشرحفهمفي!يرلسق.ساعدالذيالخلاصيالعملمنآخرجانب

أخرىومزة.القدوسروحهطريقعنوتقديسناالقهفيثباتناهوالثالوثعقيدة

أساسهىوالتيالثلاثةللأقانيمالجوهرفيالمساواةعلى!يرلسق.يشذد

محييرلثالقدسفالروحفينا.تغالذيالخلاصيالواحدوالفعلالواحدالعمل

بالحقيقةإلههوالذيالابنروحهولأنههذايتقموهوالبشر،وئقذسئثتت

يوحناق.رسالةمنالآيةهذه!يرلسق.وضعلذا،الآبالفهجوهرمنمولود

القدسوالروحوالابنللآبالجوهريةالوحدةوضوحب!لفيهاورأىأمامه

يدرحواأنيستطيعوالمممنتعجبل!ثذا،الواحدوفعلهمعملهمخلالمن

.31صهالطر؟!أ

.31صهالطر63

.371حرانطراا:
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ل!ل!تييللقايط!االثالثلأنح!لا)حا

روحهإنحيث،جوهر/لآبمنجاءقدوأنهبلحقيقةهو/به/لالنأ/ن!يف

روحل!نلمالوقائلأوأضاف166.آخر؟أشيتاوليسهو/لفهفينا/لسا!ن

فقق،/يضالملالنروحهو-للبشروقد/سةحياةريعطىله/لذي-اللههو/لآب

ليسلن/لاإنويقولىيف!رحتى/لدنئ/لحدهذ//لىتف!يرءيصل/لذيذ/

لابن/لا/بئأيضاوبقولى/ثخلوقاتضمنهوللبالآ/لتهمع/لجوهرفيو/حذ/

/لمو/هبتلكأو/لإل!ية/لطبيعةءشر!ال!ؤلولململبشرأنيهبحتىولاكلليطى

لخلوقاتلمعنلإلزةمختلقال!ونلالجعلهلملأمر/لذي،لها/لخاصة/يمتزه

/لتي)الإل!ية،/لطبيعةتلكمع/لجدفيمساولة/لمخلوقاتطبيعةلجعلوأيضا

167./لأشياءإ!لتضبص!

الائؤايى،آييمجمدمقنافيتة،فوقمقهتيتافةقؤهبهؤخلضايخ!غطئ!حل"-9

ذؤزال!."168.طلتغييزؤلآيمتذةتيممقائذي

إليهاالإشارةالسابقوالإجاباتبالأسئلةالحوارطريقة!يرلسق.يستخدم

الوحدةخلالومن،الابنألوهيةإثباتهوالذيهدفهإلىليصلالمقذمةفي

يتوقفوهنا.واحدوالهرلثهوالقدوسالثالوثأنلىإيصلللأقانيمالجوهرية

القولمالتعليموتثتتهدفهتخدمإجابةيعطىحتىويتساءلالآيةهذهأمام

نأبن/لا/لوهيةن!رو/أقنظنلقدل!جمة؟الإت/ل!باعليناتتوزعينأمنلم:فيقول

وههـا،/لاب/لتهعندمنفقص!لناتأتي/ل!كلاتهذهأنعلىحةصماتت!ت!اية/ل!

وبالتاليالقدس!والروحالجوهرللآبفيمساواته/لابنعلىأنحرواهذافي

قنحياةفيالعمليلملو/قعأنغير.لينهماو/لفعللملعملوحدةعليهأن!رو/

ى!السلطانللرسلعطىأثسيحأ/نلأ961أذلكلب!سلشهدلسيحبالؤمنون

منعظممرالآو/لأ/لناس!لينضعفو!لمر/ضالأوبشفو/الشياطينلجرجو

138صالطر1لأآ

.31-!381صانطر"

ا:17.يعا

.14.صالطرأ9

م36



ا!قامة

حثهمعندمانفسه/يوتيهزمو/نيقدرواحتىالسلطانعطاه!ا/أنههذ/!ل

/خرجو/مؤلىأقيموا،برضاطهرو//ثرضى،//شفوا!ابهبهلييقب!لام

ملته//منقائلأوضوحب!لليترفلإد!ل!يات/لناطقليىحناأن!ماشياطين،،

ال!املةوالهبةالصالحةالعطيةأن!يرلسق.ويرىأخذنا//1017.جميقانحن

الابنإنفيقولالقدسالروحشر!اءن!ونأنهىالابنألوهيةتثبتوالتي

ليفصل/نلدون/لجوهرفيمعهحدواهو/لذيالقدوسروحهملئهمنايرسل

171.!صالحةعطية!ليصيرلنا/لقدسالروحطرلقوعن،عنه

اعصيته!انتثم،إلوهيتهعلىدليلأعظمهىالمسيحقيامة!انتلقد

العطايا!لئعيمفهو،القيامةبعدالقدسالروحعطئةأىلتلاميذهالإليهة

مبطلأقامقدأنهافطالاآخرمنسلطتهيستمد!خادموليسإلهيةبسلطة

للرسلمعطئ!/لقد/سة/لى/خرىمزةلناجاءفإنه/لوتقيودومحطفاالفساد

وجوههمفيؤلفخلملبشرىلملجش!خلقعندما!انت!ما/لطبيعةجمالى

منفوقمنتأتيصالحةعطية!لىأنفطالاار/./لقدس!//لروح//اقبلو/:قائلآ

طريقةفبأى،!خادموليسالإل!جمة/لسلطةله/لذيالابنلو/سطةوتوزع/لاب

/ب!اي!ونلا!يفلمعنى،ولده/لذيبال!/لجوهرمعفيو/حذ/ل!ونلا/ذ/

.172!/لرسومة/للوحاتمثلماتل!مارج/لخا!نمزبت!وليس،لالحق

تفغخالمببغيزينضيمإ،ائغاتغفضايحأالمسيحفيخاناللةإنا)آفي-01

!آن،افميميحغينخشفزاءنشغىإذأ02.اتمضاتخةخيضةميناؤؤاضعأ،خطايافغ

اللإ"173.قغتضاتخوا:انمميميحغينتطئ!ث.بنايي!الفة

القدسالروحوشر!ةالآبالفهمعرفةإلىئدخلنابالمسيحالإيمانإن

عنيبعدناالإيمانوهذاالجوهر!ؤالمساويالثالوثبأقانيمنعترفره!ذا

الفه.معويصالحناالآلهةتعذدضلال

أ،صراالطر1!ا

41صاالحلرء11

41صاالطر!/\1

.91002.هكو2!13

م57



لللدثبمللقاب!لأالنالن!نح!لا)حا

هناإليهاالمشارالآيهفيالرسولبولس!تبهماعلى!يرلسق.ويعقق

/لسيحخلالىومن./لتهمعلحلتص!ف!نهللمسيحماشخصيأتيأعندما:قائلأ

الآبجوهروحدةيثبتماهذافيأنيرىوهو174أالقه!ع!له/لعالملتصالح

منل!ونلامحيفأولالتالياستن!ارىبسؤالقولهيست!ملفلهذاوالابن

بعيدهو،فيهلإقوهوبال!منأتى/لذيال!لمةأنءهؤلاليتقلهأن/ثضحك

حماأيضاالحقيقيالإلهالآبيعرف،الابنيعرفقنإدا175.جوهر/لآبأعن

الخقيقئيالإتةأئتايغيرفوذآن:الأتلإئةالخياةهتي"ؤقذهيوحنامعقمنايشهد

."176.أزشفتةافذيالمدي!يخؤيشوغ،ؤخذذ

خابقنا،الؤلتآفاتمؤنخئوؤنزخغتشخذ))ففغ"177،غبيذكائكل)الانا-ا

ؤآتاضؤتيتشفغ)انجزافييإ؟"178،ؤغتغفزغاةشغمثؤنخنإنفتا،فؤفئتة7

يخطفقاؤلآ،الاتبإتىتفيتؤنق،آتبيةخياةأغطيقاؤآتا،فتتتغنيآغبرفقا

.يماا(97؟يبمنخذأ

فيالقدسوالروحللآبمساووبأنهالابنبألوهيةيؤمنونلاقنيرىقد

خرافهبأنهمبهيؤمنونفقيدعوأنجؤمحقغير!انالابنأنالجوهر،

حسب.الابنأنأساسعلى،الآبخرافيدعوهمأنبهالأجدرو!ان،هو

التفيرهذافيالواضحةوالخطورةالآب.مثلحقيقياإل!ثاليس-اعتقادهم

سبق!ماأقانيمهأحدتنرلأنها!لهالثالوثعقيدةإن!ارفيتمن

الخلاصيالعملقيمةتهدرفإنهاأخرىناحيةومنناحيةمنهذا،القول

وأنضلالنامنتفتقدناأنمحبتهارتضتفلقدالبشر.نحوالإلهيةوالمحبة

ووعدناأبديةحياةوأعطاناخرافهصئرناأنهبلبرعايتهصالح!راعيشملنا

142صالظر،17

.142صالظر51

17:3يو16

5!:6-7.امز

60.1:2827/!أيو

م58



ا!قامة

!ان!يرلسالقديسآنغير.18.يدهمنأحديخطفهاوألأالأبدلىإتهلكبآلأ

!لسصو/نهخاصته/بهىجاءقدأالابنبآن-يوحناق.آخبرنا!ما-يؤمن

!أنهلا/لآبيمملهما!لليملوأنهخاصته/لخليقة!لللرض/لآس!ان

181.عنهإغرييةوليستحقيقيةورلوليةسلطانله!منل!ن،منهقلئم

ئزليملآنائخضابزتجمنقاطفئواقييفون.انقغقةؤت!نختيز،))ائخضاذاء3

إتىانقفخؤيخقغتيذزة،ؤشئنفييب؟،فيزقشة"اتلتي؟اا182،خضابإنىقخقة

قخزنإ((183.

يذهبواأنلتلاميذه،الأمواتبينمنمنتصزاالقائمالربوصية!انت

نشروامتيازشرفالمجدلهالمسيحأعطاهموه!ذا،الآممجميعويتفمذوا

المسيعقولمنالمعارضينبعضيفهمهقدماع!سوهذا.مل!وتهأسرار

لاهوو!أنهه"خضابإلتىفغفةئزسبلأنالخضابزتجمن"فاطفئوالتلاميذه

حقيقيإلهالآبمثلليسهونهأاعتبارعلىلهليسالحصادأنأوحصادهيملك

لوقاإنجيلسخلها!ماعنهالمعمدانيوحناشهادةأنغير،اعتقادهمحسبا

يقول!ماآومخزنههوالمخزنوأنالحصادرلث-الآبمثلمثله-هوأنهتوضح

فهو،لحصادهفعلةتعيينل!ؤبفيه/لذي!يرجع/لوقتنفسأفينهأحيرلس.ق

نشر/متيازلت!وميذءأعطىحينماوذلك/لحصارردثل!ونقنعنليشف

.184أهوله/لحصادنئميؤ!د/لبشيرلوقانئمحما،مل!ؤلهرسمائم

آيضأيقننالآ!يفآنجقيين،لاخبناتذتةتلائي!غقىئشمقتغ))آئذيأ-3

."186حتكغائغيئيؤتئو،يقةآإئكغفنث))آناشنيء؟،(185،حلقغة

102827.يوالطر1ء

.143صالطر181

.9037038مت!18

3:17.لو،18

.143صالفر

8.1012:ارود\،1

82.6مر186

م95



ل!تييللفاب!مأالنالنانحالث!ا)

طبيعةالفهل!لمةي!ونأنالآياتهذهمعنىأنالمعارضينبعضقهغ

طبيعةست!ونوبالتاليبالتبنيأبناءصرناالذيننحنمثلناابنلونهمخلوقة

عندماالابنألوهيةعن!يرلسق.دافعولقد.ولدهقنطبيعةعنمختلفةالابن

وألباءآل!ثةدعواقد!ثيرونلينماأ/نهوأوضحالآياتلهذءالسليمالمعنىشرح

187.فقطإحدلواولالفعلحرفئالشهـبار/لخاص"أو"/لذ/تي/لمبنتعبير/لاأن/ب!

نول!ك!لشببأبناءرولمص!لالتأ!يدأهؤلاءأنبسببهذاإنفيقولويستطرد

هو،ل!نه!ذلكليس/لابنبينمابدعوته!اللتتني/لسماوية/لحبةعطتة

طبيعةمنوأسص/رفعهىلملتي/لطبيعةنفسوله/لآبفتهوذ/تيحقيقي/لن

بطريقةنف!رأنالابديقولالمنحرفةالمعارضينأفارعلىورذا188./لحوا

ققضمنيحصىوهولا/ل!بلقه)خاص،ذ/تي/لنهو/لالنأنؤلؤمنسليمة

همققبينأو/لفصلى/لتفرلقيم!نلانهلم!ما.إلهمن/يههولل/لتثنينالوا

وحدةفيمفاومرتبطينوجودهمطريقةطبيعةفيو/حدؤلوعجش!و/حدمن

ذلكطبيعةغيرأخرىطبيعةمنال!،ليسفالابن/را/لجوهرحسب!املة

ح!شه/لحقيقيلفه)خاضا،ذ/تتاابئاذعتيطاياحقيقيإبىولدهـفهو/لذي

!مابالتتنيأبناءصارواالذينهؤلاء!لعنبالتأ!يدلجتلفوهو/لطبيعة

.918إفئهالذي/لحقيقيلجد/نفسلهأن

الزخل.قفؤالمزآةزأسقؤآقا.الم!يميخفؤزخل!!ل))زأسق-13

.0(1091القةهؤالمميممحؤزأس!

الابنألوهيةعندفاعهفي!يرلسق.استخدمهاالتيالرائعةالآياتبينمن

!ورنثوس.أهلإلىالأولىالرسولبولسمعفمنارسالةفيجاءتالتيالآيةتلك

وشرحفهمعلىيساعدئعدأىيحمللاالآيةهذهمعنىأنفييبدوماورغم

الرسولبأناعتقدالذيالوحيدهوحانربماحيرلسق.فإنالثالوثعقيدة

.61،صالظرء!18

.146صافطر188

147.صالطر918

.3أأاكو16
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المقامة

لالحقيقةؤلدقد/لالننولمالجوهروحدةليىضحنلم/لآيةبهذءأيقصدبولس

/لابنيجزد3/ل!لاهذ/رأن/لعارضونرأىوبينمااأا/لجوهراهذ/نفسمن

ؤ/سهو/لرجلأ/ن!يرلسق.ىرأفقد.291بإ/ل!/لئهمعو/حذ/ل!ونأنمن

صورةعلىهوخلق!ماصورتهوعلىجنبهمن/لبدءمنخلقتةلرلملمنلألؤ/ةلم

/لذي/يسيحهو/لرجلؤ/س/نتعتهناأننا!ما/ل!تب.فيجاء!ماالله

فنالتبالروحتقذست/لتيلملبشزيةول!ر/لبشرىللجش!/لثانيصلالأهو

ؤلؤ!نللنقبلونحن،الثانيآدك!السيحئدعىعينه/لسببولهذ/الوت3عد

الطبيعة،حسبمعهومتحدالجوهرفيمساولهلأنه/لآبهورآس!/لسيحآن

ولأن.391أمناحد!و/وصار/لجسدظهرفيأنهمعهو/لئهنهعلىلمئدركول!لأ/

الوحيدالابنبتجشدالآببمسزةتغالذيالفداءبسزمرتبطةالثالوثعقيدة

السابقةللآيةشرحه!يرلسق.تابعل!ثذا،العذراءمريمومنالقدسالرو!من

وليسفقط/تماليسأو/لسيح:بقولهوخلاصئاخرستولوجيابعذال!ثامعطيا

مختلفتينطبيعتينشخصهفيدرخدقد/لتدلير.حسب-أنهلبرفقطإنسائا

ئيترعنهولامنهريدنىولا/لعقلكللبر!هلا/تحادفيو/لناسوتية/للاهوتيةهما

صلؤ/رنبعأمصدرهو/لسصاوىبفال!،مغاو/يخسانهو/بهيسيحنالأ.لإللسان

زمنتا،بن/لاعلىسابفاب/لآل!وننبونلممعهزلتيولممعه!ائنوهوقنومهلم

فاثسيحخرىأجهةومنبن،ر/لاشاؤ/ذعىققمع!ائنب،ر/لآس/لرلمنلملاطا

الآيةلهذهشرحه!يرلسق.ولختم491./لبشريةأطبيعتهحيثمنمعنامرتبص!

أعندمافيؤ!د:ولدهقنجوهرنفسلهالابنأنعلىأخرىمزةبالتأ!يد

زلك/ب!ثال!ونلا!يف،شكبدون!ذلكوهوالسيحرأ!هوالنهإننقول

ئمنندركنلمبدلانهلأولدء؟جوهرمننفسوله/لحقيقيةهو/لألوهةصلهأالذي

قالهمالىإالمعارضيننظروللفت591./لجسدأباقيطبيعةنفسمنهىالماس!

.147صانظر191

.71،صانطر291

.914صالظر13!

.941صانطرا!ا

.914صانظر!91

م61



تيدللل!للقايسأالتالثانحالح!ا)

أيضاالابنإلوهةئثبتهذاوأنلقارهامنئعرفالشجرةبأنالمجدلهالمسيح

ئمنلدلاب/ل!/لنهمنؤلد/لذي/ل!لمةأنليتقدون!انو/بئأل!ن:فيقول

/لقولىهذ/جيذ/فليسصعو//لخلوقاتضمنويحسب/لألوهةنطاقخارجيخرج

لأنهرذل!وثمرهاردية/لنت!جترءجعلولمأولمجيذ/وثمرهاجيدة/لشجزهلم/جعلو/

.1691لم//لشجزهتعرف/لثهرمن

ؤيظهزحين/ئحلاتمدبميحفيئضزت!فؤ!بفييفوذتاائذييق!شكرأآن!ق-41

.بفإ،"791الذ!ئةانم!يميحزائخةالائنا5.قكالن!ل!قغيرفت!زايخةينا

ذومميزمنهجلهوحانالمقدسال!تابأسفارمعظم!يرلسق.فشر

نجدالأربعةالأناجيلبينفمن.891وحنسيوروحىخرستولوجى:ثلاثةتوخهات

وخصوضاالتوجهاتهذهتع!سالتفاسيرالتيأ!ثرهويوحنالإنجيلتفسيره

!ورنثوسرسالةآننجدالرسولبولسرسائلبينومنالخرستولوجىالتوخه

الآيةهذهيستحضرنجدهوهنا!تاباته.فيالمستخدمةالرسائلأ!ثرمنهى

مشدذا،لإلوهيتهشهادةهىفيناالذ!تةالمسيحرائحةأنعلىبهاليدلل

منلأن،الثالوثعقيدةوشرحفهمفيالخلاصيالئعدعلى-!عادته-بذلك

هنا!يرلسق.نجدل!لأا،الآببالفهعزفناالابنأنالخلاصتدبيرنتائج

/ب!ثاوبالحرى/يئهال!ونلاا!يف:فيقولاستن!ارئاسؤالأللمعترضينيوجه

/بههوبالآأنليرفأنلرءلملشتطيعوحدهوبو/سطته،بو/سطتهمنحقيقت!

ش!زاالمل!نمنو/آ/لذليئءل!ؤلال!تب/لرسولبولسنلأ/لطبيعةاحسبحق

ممرفتهر/ئحةؤيظهربناحين!ل/لمسيحفينصرتهموبفييقودتالملذيفئه

لملتهر/تحةتظهرفعندمالله،911./لذ!ية/يسيحر/ئحةلأننام!ان!لفي

نأفينشك!يف،بو/سطتهمعروفةوتصبحلسيحلمخلالىمن/لذ!تة/لآب

.ص!14انطر!91

2014015.كو7912

المركرولامرنبة،آلائبةدراساتللضموري!حوزيصد..المقدسال!ضا!لآباتالآلاءتمسبرمىامثلةان!ر:891

4.4053ص5002بابر.عشرالخامىالمددالاسةالسةالآلائيما،للدراساتالأرثودكى

.2:41051كو9912
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ا!فامة

/لحقيقيةلعرفةار/ئحةهول!ونأنيقدر/لسيحو!يفلجدث؟نألجبهذا

الحقيقةإلىويخفص003./لحقيقية؟إ/لألوهةمنضذر/نهئصذقولاالآبلفه

ول!ذ/ال!ب.جوهر/لئهمن-ئيترعنهالابطربقة-ؤلذ/لوحيدأ/لابنبأنالإلهية

ل!ز/،ايس!وب!الطيب///سمكقائلة!عربشتناديهممالأ!نيسةفإن

معرفةر/ئحةقبلناقدوبو/سطتهطريقهعن/يضاأننا/لم!صاالعذ/رىحبتك3

1.03!ب/ل!

آخرنعرفلاربيا.لناصنعتهاأعمالناصلأنسلافالناتجعلرب"يا-15

1(202.باسمصندعوكنحنسواك

عنوائالهوضعوالذيالثالوثحولالثالثحواره!يرلسق.يختموأخيزا

فعلعنبالحديثوذلك،"حقيقيإلهالآبأن!ماحقيقيإلههوالابن"أن

شئف!ل.للثالوثالتدبيرىالعملحسبللبشر،ؤهبتوعطتةإل!ثىسماوى

.القدسالروحفيبالابنالآبمنللبشريةأغطئي

الفهمنبتفضلإلينايأتيالذيالسلاموهبةعطتةعنهنايتحذثهوإذا

وهوسماوىأ/لسلاك!هوثمرفعل:فيقولالنبيإشعياءلسانعنالآيةتشهد!ما

فإنول!ز/.../لطبيعةحسب/لتهفقطللمخلوق!ائنأىيهبهلا،بالفعلعطتة

الوحدةبسببإذا302.آخرسو/ءأليرفولاوحدء/فئهليرفبأنهقالقدإشعياء

حقيقيإلهالآبأن!ماحقيقيإلههو)ذالابنفإنالثالوثلأقانيمالجوهرلة

أ/بئبقولهالحقيقةهذهعلى!يرلسق.يشذدلهذا،الإلهيسلامهيعطينافهو

نهلأ،لناب/لآ/لتهليطيهلانحلاوهو//ل!لبطضاهوبلملآمنلولود/لمل!لمة

/لسلاح!هذ/لمنوقالىلى،،تركأسلامي،عطيىلمنالم"س!وميلت!وميذهقالى

.402خرطأطربقةبأىوليسوحدء/فلهمنسلاك!رليطىهولإلفعلىنهلأسلامههو

-----------------ا--ه.صانظر103

.15.صرانطر

.س26:1312إش2.!

.51اصانظر32

.51اصانطر!،
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تيرلل!للقابسأالثالتانحالح!ا)

اغيرآنبقولهعنهعئربنفسهوالذيهدفهإلى!يرلسق.يصلوه!ذا

نهأنعترف/نلالحرىلل/لتجديفهذ/تييأينأمننفحصنهوئمليسهدفنا

/يهمنحق/لهؤ/نهبال!جوهر/لنهمنؤلذقدبنالاأن!يفندركأنلجب

/لجوهرحسبللآبما!لوأنله،ومختلفةغربيةطبيعةمنلولدلموأنهحق

،/لو/حدة/لألوهةفيو/لالن/ل!بمع/لقدس/لروحئحصىوإذأتا!ؤلهعد/

03.ه/لجوهر/لإل!افيمساوحدو/لثالوثنسجده!ذ/نناني

والابن:للآبالواحدةالربوبية-*

ي!ونلن،بالابنيؤمنفنأنالمنحرفف!رهمحسبالمعارضونظنلقد

الفهأناعتبارعلى،بالآبكالإيمانليسبالابنالإيمانلأن،صحيخاإيمانه

الف!رهذا!يرلسق.ويستن!رفقط.الآبهو-اعتقادهمحسب-الحقيقي

لبفسل!ؤلوانئم/ل!بخاصةهم/لذينلشتطيعأهل:قائلأويتساءلالخاطئ

602.جوهر/ل!خر؟أهونفسهجوهر/لواحدل!نل!ا/ن/لسيحخاصة/ل!يمتة

الربوبيةملء!لفيهلملآبألأن:بقولهال!نيسةإيمانعنمعبزاتعليمهويتابع

/ل!بل!ونلنالرلوبيةفبدون.و/لهربيضاهولمبن/لاأن!ما،!إلهو/لجد

حسب/لحقيقيةالألوهةعنمنفصلآ!ان/نحقيقتازبالملالنل!ونولا/ل!ا

الذيالرسولبولسرسائلفيجاءممابهيؤمنماعلىويستدل702./لطبيعةأ

يبرذالآياتمنمجموعةيوردفإنهول!ثذا803.أواحدةوحدةفيسمين/لابينأيربط

ماا!لبأنيؤمنلأنهالآبأوالفهاسموالأخرىالابناوالمسيحاسمحدهاأفي

!الاتي:لآياتاوهذه،902!يضابنلمالاعننقوله!ابه/لئهعننقولهننستطيعلم

.89صالطر2!5

.143صانطر!6

144.صانطر7.!

.144صالطر

144صائطر602
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ا!قامة

021.."ؤالشقؤاتالافؤايمقغائجشذضتئواقذيئضيميحف!اائلتين1)ؤتكن،

21.ؤضاياك"اخمظثلأتيقخيضنياتا)الت+

النإ(2121.المقرزلإنجيليزشولأ،انمذغؤلماتم!يميحييشوغغنذ)ائوئممق+

غايقأنجغليتلاتشيءحلنتخقلتلالشفطان،قذانشتغيئتغا)ت!تنا+

1،213.انم!يميحلإنخيل!

ا("21.اللهخخذايمئظهزآتفشناشئيءخل!))تل+

.(2151آقضلقآنا:انغقليخفختلآفول؟اف!يميحخذائم))آفغ+

216.(1اللهؤيكييشةؤيفئوناييينيفيفو؟غتزةيلآ))خوئوا،

ؤآفايإ.ئتكفغآقينغتيبشقاذةحخا؟بم،تيت!خل!آمينآخان"ؤفوشى+

1(217.نخنؤتيتة.تيتهغقىفكائنرص5
المميميح.

/ءراأ:يقولحينماإرميالسانعلىإيمانهاتكلترافئحيرلسصق.يضعخيزاوأ

نهبئحقيقت!إيمائانؤمنآنعلىيعوقناأنيم!نطلاقىالاعلىشئليىجدلا

/نهعلىئبركنئميم!نفلاذ/تهالآبجوهرالفهمنؤلذقدالالن/قطالا

218./ل!بإعنمختلف

الرابعالحواروفي

منمولودأنهعلىفيشذد،الابنألوهيةعندفاعهفي!يرلسق.يستمر

الابنأنإثباتمحاولهجؤيتز!ز!انالمعارضينف!زأنإذ،الآبجوهر

13.9:12!اكو

6:،.كرا!!2

.:1123كو152!

32.؟01اكو16!

5-3.6:س

.641-41صهنظرا!18
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لللدئديللالالسأالنالنانءلاا)حا

غير،آبهوالقه،ل!موبالنسبة،الآبمنمولودغيروبالتاليومصنوعمخلوق

.921الولادةنتيجةشيءالآبطبيعةيصيبربماأنهمنيخشون!انواأنهم

ولمالف!ر،هذاخصذإيضا!على!يرلسالقديسعملفقدوبالتالي

فيهفه!ل!انبل،الآبألوهيةيثبتأن-الثالوثعنيعقموهو-يشغله

تمجيدالوقتنفسفييعنيهذالأنالآبجوهرمنالمولودالابنألوهيةإثبات

يصيبهأنمنجوهرهعلىبالخشيةيتظاهرونالمعارضون!انالذي،الآبلفه

وحاسفاواضخا!يرلسق.رذ!انلهذا.الابنؤتذقد!انالآبأنلو،تغير

أنهيقنعنا/نبدلالإلح!مةليصفحديث!لأنعتقد/نيألآ:قائلأفتب

023.الوحيدأفي/لاخققأنهلشببلا،ؤلذأنهبسبببالآ/لتهئمخدآنيجب

مخلوقالابنبأننادتالتيالخاطئهالأفارهذهعلىللرذمحاولاتهوفي

الآتيةعلىمشذذاأثناسيوسالقديسومنهجتعاليمأيضااقتفىومصنوع

الجنس:وحيدللابنالطبيعةحسبالولادةتثبتالتيالبراهين

/يماننا//3311//قانوناللاهوتضفلميءلإ/لآمنتستصناقدالمننا-أ

أنهعلى/فقه!لمةالوحيدللابنلشجدوالاأنتعتمو//يضاأهؤلاء-3

.222ب!هوثمزهـجوهر/لآنهألشهدونل!نه!ا،خلققدنهلملمعنى،مخلوقى

هو/لابأنهلبر/لوحيد/لابنخالقهو/فئهنبئ/طلاقاي!ررو/لهـاباءاال!-3

.233ؤقدءأ/لذي

/لجوهر،في/لآبمعو/حدهو/لذي/لوقتفي،مخلوقى/لالنلمقأ/لقولى-4

"22.مخلووكأيضاهولمنهلمنفسه/لآببالئهتئصيق

.157صانطر

.157صائظر

.153صانظر

.154صانظر

.اههصانظر

.154صانظر
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ا!قامة

للابن،ولارتهنتيجةبال!/لفهجوهرلتأثرننممنلجشونأ/لعارضون-5

235./لبسيص!إجوهر/لتهيقشمونفيلكوه!ا

تفئر،لجترلهأنهفيشكأينرفضأنيجبؤلد/به/فتهعنيقالىاعندما-6

326.إتناسبه/لتيلإلطرلقةليذللنحننلد!ماتيذلا/لتهنألآ

فسي!ون،تيذلا/لوقتنفسفيبينمالجلقنويقدرأخالقاللهن!اأ/ن-7

ل!ثاوأعطىخلقها/لتي/ل!ائناتطبيعةمنطبيعتهفيأقله!ذ/

237.بهإلييقلاوهذا/لولادةإم!انية

و/بنآب/لآسهجنىأنحققولىهووبالتالي،ؤتدلأنهلم!باريدعيأ/لاب-8

228.خراالآلالضرورةليىجدحد/لواليىجدوعندماثنينالإلىلىكللشيمان

"يكر":بلقبالخاصةالاعتراضاتعلىلزد

أنهعلىيشدذ""ب!زاذعتيقدالابنأنمعنى!يرلسق.يشرحأنقبل-ا

/لذليئه!اؤمقب!ز/ل!لمةزعتيمتىتعتمأنعليناشيء!ل)قبل

1923.ب!ز/وسطهمؤرعيبينهمأتي

ذعتيوحينذ/ك،أجلناومنلشببناوتو/ضععظمتهمنؤضع/لابنأإن-2

الوحيدحدلملو/لن/لاوهو!ثيرينيخؤةأبينوحسيتهب!زالوحيدبنالا

.023أبالآمنؤلذ/لذي

لأمرلتعزضليلامتا،!و/حدوظهرنفسه/لابنؤضعألقد3-

!ابنوصفته/ل!ل!يةلملطبيعةعنهتارث،عادةلهنحننتعزضمقا

---------------23.ا--حقيق!ا!

.ا-56157صرالطر!

.157سالظر!!

.-158ا57صالطر؟؟

163صرالطر

.916صرالطر!!

172صالظر

.172صدالظر!!
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لدد!ممللقاس!النالنانحالا)حا

و!ونه،الآبجوهرمنالمولودوحدههو!ونه"الجنس"وحيدهوالابن

نوعاسيوجدوه!ذالهإخؤةعلىيتقذمأنهمعناه"ب!زا"ذعتيقد

منهما!لوسيفرعالجش!ا،/اوحيدو//ل!رلملمالائ!تصينمنلملصماعمن

حدثماعتبارنا/فيخذنااأإذ/ل!ل!ونلنو/لحل،333معناهمنخر،الآ

تدبير/لتجشد،23311.في

لشير/لذي/لناسب/لزمنفيا/ب!رلم/تعبيرلشتخدح!لولسا/لقدلش

هو/لقدي!امنذأنهمعالعالم/لىءج!قدلأنهلملجسد،فيظهورهلملى

بينوسيطاصاروه!ذا،ليرفهل!نلمالعالمنلممع،فيه!ائن

منابهفهولهخاضا/متيازاالجش!،،"وحيدلقبصبحولموالنا!القه

فحينئذ/بيناأتىوعندما،توصفلالطرلقهومولورحدو/منو/حد،/به

خلاء/لإفأينو/ب!،ل!زذعتيعندماوذلكله!إخؤءلينناخسبفقط

/لبشربينوس!ن//ب!ز///صارقد/لجش!/،دلوحيدهوققل!نلم/ن

234.إ/لخليقةة!لعنلجلووهو!إنسان

طربقةوبأيلالب!ر؟تشميتهب!شبمخلوفائيتبرال!لمةا!يف

نشبههلأننالهإخؤءبين!أنه/لجوهرلجسبمثلنائجسبنلملم!ن

عظخارجةلالحريلبرطبيعتنافيت!نل!الهإخوةلأننا/لصفةنمعلم

لبرتجشدهعلىسالقوقتفيوليس/لزمانملئفيلم!تسبناهاوقد

235.!نا؟أصئار!و/حدعندما

:مميزةخليقةمنهيجعللا"الابن"لقب

هوالابنانعلىيذلأنهعلى"الجنس"وحيدتعبيرالمعارضونفشرلقد

التعبيرلهذاالمستقيمالمعنىشرحعلى!يرلسق.حرصولهذامتميزمخلوق

ذلكخروليسآمنالطبيعةحسبؤلذالذيرللثلينيالجشىوحيدنالأفقال

172.صرالظر32!

.71هصنظرا33!

.1-7176صهالظر231

-971صانظر3!د
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ا!قامة

وحدهالابنأنالمعارضونيذعيهماعلىردهوفي236.هزهإم!بطرلقةضنع/لذي

الرفيعالقذرهذاإلىوصلقدوأنهفقيزةطبيعةلهفإنولهذاالآبمنؤيذقد

لإلضرورةسيقودهمهذ/تف!يرهم/بئ،ألمولآ:!يرلسق.يقولالمجدمن

ولدونلن./لاؤقدأنبعدلؤته،أعنر!فنه/للآبليسبو/نأفيوسيحصرهم

لجصهامافعلعن!قتك!/لدواعلى/لفاعله/لطبيعةبأنليترفون،يرلدو//ن

لل/لإطلاقعلىمر3بأيليشغللمذلكلبدنهولمانتهتقدالخلقعمليةؤ/ن

ئعرففقص!لو/سطتهاالتيالأمصريفعلأن-مابطربقه-للابنخؤلىقدإنه

هيست!ونالولود/لجوهرثمارفإنوه!ذا.الفائقةالطبيعةخصائص

فخؤرلمسي!ونالآب/لئهفإنظ!هر-هوماحسببينماال!لوهيةخصائص

فإنه،ال!ثيزه/لأعمالىتيزىوهوالالنلينمافريدمخلوقىهو/لذيلإلابن

/رتقىقدولادتهبسببلأنه،/ل!بلزلبةمساهـلةأعلىمرتبةفيأنهسئغتقد

/بئلل،الوجود/بهىغير/لوجودةأحضر/لأنخصياءقدإنهحيثخالقالي!ون

تلكئجضيرللوجودهو/قالصالحعمل/بئحيثصالح/نهذلكعلىيفوقأيضثا

/لجذيةعنليتعد/لحديثفإنوه!ذ//لوجود.هتةل!ثات!نلم/لتيءالآنخ!يا

/لوجودتهبأنتقذرفقص!/نهاحيث/لحر!ة/لد/ئمة/لطبيعةفي/لبص!ءمظفما

توقفهي/لالنولادةأن/لتعساءهؤلاءليتبرلاوهل.غيرالوجودةللأشياء

صحيحةليتبروهاو/لتيصةالخاأف!ارهملجسبوذلك/لولودةللطبيعة!فلي

فلماذا،العملعنت!فنلمفضلقد/لآب!الخالقهفإن!د!.ز/يهم؟حسب

قائلأ:العارضونل!ثؤلاءلإلنسبةصحيحغير!لاقاالطؤبموسىلنا!تب

//لتخلق//*33عبارةلأن337؟!شتههـا،/ضؤرتياشكقىال!لشانتغقل:الفة//ؤقاتر

نحنلجلقناأنلمعنىلجلق"أنطلاق/ل!علىلتحاك!لمبتمر/لآ/لفهأنتوضح

وقدالقدوسو/لروحلنالامعاثشتركالعملكليفضمل!انلإلحريلل،أنفسنا

.18ص!.انطر؟إ

اتالبم".وثلاثةواحدجوهرهوالله"أدعفيدةلرحالآيةهذه.كيرل!قاستحدمآحرموضعي10.26تك37!

كادسالدورهذا،الخلقعمليةفيالإيحا!،الآ!اللهدورلياداولأبنخدمهاوهنالعدها.وما01!صالظر.

طيعبةكنيحةالثالوثلأتابمالجزكالعماعلىللتركبروثالئا:المعارضير،لتمكيرإخابئاكشبحةيكوذألآالممكر

ليهم.الحوهرلوحدة
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للل!تيرللقابللمأالنالنالاحالح!ا)

موسىوءم.ضؤرتإلم/331!كرنشاق/لإ/فنه//قخنقمحتولبنهلألالفعلهذاتغ

/فئه.طبيعةل!ز3وحانلإلأ!ور/للاهوتيةعائاحانلانه!اذلاي!ونلن

فقالههي/لآبطبيعةن!ثر3بالأسئفليئلناب/ل!من/تى/لذي/ل!لمةغير/ن

فعلقد/نهمنغاضبونر/ه!اعندمااليهودمزةعنفايسيح.لأنملةوع!د/ئفا

موضعوفيأغقلا/.؟3"ؤ/تاالآقختىليقل/ز/ليل!يم:قائلا/لسبتلومفيشيئآ

/لآتق!ق،تضصييجمقب!ت!تغأقشفبه!تف!غأ/تذيا//ئ!لأم:قالىخرآ

!انألو:قائلأاستن!ارفييتسآلخيزاوأ.2"1أغقالى./لم/لأفؤلفقلقي/ئخاتز

/ثخلوقاتجميمعنمتتلففهوول!ذ//لخلقخضعلعمتيةهو/لذيفقص!بن/لا

/يتلوقات،/لآبيحبهلافأيهمافقط.الآببواسطةصارالذيهوالوحيدلأنه

إلىتصلىأن-/لسب!ل!ذ/-لمائشمحل!اوالتيسطتهولولملنالالجدخلقت/لتي

هوالآب/بسيقولوقنههـائم،/مخلقتهاعنليرقعلأنه/لطوبىمنعاليةدرجة

343.جمود!!و!لحسد!لفوق

معروفا؟-نفسههو-يصيروبالتاليوسيطخلالمنالآبيعملىهل

وهوالحقيقيالقهوحدههوالآبأنالمعارضينهؤلاءف!رعلىسيطرلقد

ئظهرالتيالخلائقباقيبواسطتهيخلق،!وسيطالابنخققوإنهالخالقوحده

الخاطئةالأف!ارهذهئفند!يرلسق.أننجدولهذا،السرمدئةالآبألوهية

/ل!ب/يئويقولون/لالنخلقعمليةفي/لخالقة/لآبقدرةيحصرونا/نجهم:بقوله

خلقليسب/لقذس!ال!تابا/يئ:قائلأعليهمولرد32"إالعال!اخلقأنمنذأظهر

ل!قم!ؤلتشقةثلملشقاؤلمضنغهـت/لزته"ل!لقةفم!توبللالن،/لعال!ا

قؤتهليىضحنه3!ماخالقههو/ل!لهةأنأمامنالشهد/لعالم/ذنخئوبقا!!

ئفخب،ونظامها/لخليقةعظمةإلىنتطقعونحنفإنناولالتاليو/لوهيته/"/2

182.صالطر!ا!

183.صالطر،

187.صانظر!ا!

187.صانظراا!
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المقامة

وعليه2جذ/أ"تونعتيهن!زمهل!ننا،مخلوقىأنهعلى/ل!ونخالقبال!لمة

نحنبل،الخليقةخققبه،وسيطخلالمنيعملالآبالفهأننؤمنلافنحن

/لطبيمةحسبهو/فقه/لوحيد/لابنأن!ؤمنينسليهةبطرلقةتقو/ناأنعترعن

.2أآ/فقهأمنأتىقدوأنه

المؤمنيننحن-سيدخلنامخلوقالابنأنالمعارضينهؤلاءواعتقادف!رإن

يعققبينما؟الخالقدونالمخلوقيعبدونالذينالوثنييننشاركأنإلى-بالمسيح

وهذاو/لجقيقي،/لحىلالئهالإيمانهولالالنأ/لإلمانإنبقوله!يرلسق.

لي//.قآمئو/ل!لفإ/ؤآئئغكلتؤجمئوقيقولوهولنالانسمععندمامشقةبدونليضح

هولن/لافلأنالع!سعلىلل،مقاو/لنهبالخليقةيؤمنماأنهمعظليسوهذ/

.2ة7أةحد/لو/ل!ية/ل!لالطبيعةيطن/هوهنايصان/لإنينل!لأ/بجوهرالآنفسمن

حاسبين،الابنألوهيةين!رواأنرادواأالذينهؤلاءمامأ!يرلس.قويضع

الصحيح،الإيمانفيهذايسل!ونأنهميزعمونوالذينالمخلوقاتضمنإياه

عنليفصللالالابنال!يمانأإن:بقولهالمستقيمالإيمانمفهومأمامهميضع

طرلقعن-/لحقيقي/يؤمنيقور/لذيهوبالابنيمانلملإ/ييلبربالآب/ل!يمان

.482ؤتذء!/لذيب/لآإلى-لنالا

الآياتلبعضالمستقيمالمعفىيوضحأن!يرلسللقديسلابد!انوأخيرأ

المنحرفةتعاليمهمفياستخدموهاوبالتالي،فهمهاالمخالفونساءأالتيال!تابية

وهنا.ومصنوعمخلوقبآتهوقولهم،المسيح،الابنلألوهيةإن!ارهمجهةمن

!انتقد-قبلمنإليهاأشرناأنسبقالتي-أثناسيوسق.!تاباتأننجد

ال!نيسةاستلمتهالذيالإيمانيشرحوهو!يرلسللقديسالأساسيالمصدر

:الآياتلهذءالصحيحفهمهاخلالمنبهوعاشت

1787.ص!الؤ!

أ"87صالظر6،

918.صالظر7،!

918.صالطر8،!
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ئبرلل!للالال!النالنانح!لاح!ا)

924.االقذمامنذأعمالهقتلمنطريقهأول()خلقنيقناني"الربا.

11035.ومسيخارئاأنتمصلبتموهالذيهذايسوعجعلالفهوآق301-

لا،القدوسالثالوثأقانيمأحدب!ونهائمتجشد،الابنالوههأنغير

بغيرهاأو،التابيةللآياتالصحيحوالتفسيرالسليمبالفهمإثباتهايم!ن

بونه-ائمتجشدالابنأتفهمماالتحققخلالمنأيضابل،فقطالقرائنمن

.قأننجدلذابه!آمنوامنىحياةفي-الجسدفيظهرالذيالفههو

العقفيهوالبراهينالمنطقيةبالدلائلالمخالفينحججعلييزدبينما،!يرلس

نفسففي،فهمهااساءواالتيللآياتالمستقيمهالتفاسيرىأمامهمويضع

عميق،لاهوتيوعيوب!للنايسخلأن،قطذهنهعنيغيبلانراهالوقت

تشهد،خلاصيهأفعالمنالمتجشدالرلثأتقهماحقيقة،الحوارهذاخلالمن

لالوهيته.ةبالحق

لإلوهيته:يشهدفيناالمتجمبمدالابنعمل*

استخدمهالذيالخلاصياللاهوتيالمنهجنفس!يرلسالقديسيتبعوهنا

عنوبالتاليالابنألوهيةعنيدافع!انأنهبمعنى351؟الثالثالحوارفي

أجلنامنالمتجشدالابنأتفهالذيالفداءعملإيضاحخلالمنالثالوثأقانيم

وأمخلوقاوليسوإلئهارئاالابنينلمإنأنهأوضحفلقد!خلاصناجلآومن

له.ماهـلهبنالنامايأخذأنعاستصاأتما،مصنوغا

حياتنا،فيوملموشماحتاواقغابهانؤمنالتيالثالوثعقيدةتصبحوهذا

خلالمننشهدأنيم!نناأخرىجهةومن،جهةمنهذافينا.عملهبواسطة

.القدسوالروحوالابنالآبالواحدالقههوبهنؤمنقنأنأعمالنا

واضخادليلأفيهارأى!ثيرةحتابيهبنصوص!يرلسق.استعانولقد

وأن،فيناالخلاصيعملهخلالمن-الآبجوهرمنالمولود-الابنآلوهيةعلى

ي!ونأنالأحوالمنحالبأييم!نلاالخلاصيةالأعمالهذهفينايعملقن

لعدهاوما71صرانطر8،22:أم16!

رمالعدها.71صرالطر2036اعصال!اث

م94صانضر
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ا!فامة

هي:الآياتوهذه،مصنوغاأومخلوقا

:252"لمنغائوزاهتتمآ"-ا

فصيرهمبهمنواآالذين،لتلاميذهالمجدلهالمسيحقولعلى!يرلسق.ئعقق

مننورهماستمدوالذلكونتيجة،بالطبيعةأبيههوالذيالآبللهبالتئنيأبناء

الذيالابنألوهيةعلىشاهذاالمضيئةوسيرتهمكرازتهمصبحتفأالإلهينوره

/لفهبآن/ط!وفال!ررو/لم/لرسل/لآباء،ن:فيقولهذاعلىيعفق؟بهآمنوا

الذينهملإءالآوهؤلاءؤتذء،الذيب/ل!هونهلملل/لوحيدللابنخالقهو

نتمبر3مزةل!اقالىلأنهوذلك/ثسيحمننورهم/ستمدو/وقدللعالمنؤرا!انو/

253.نور/لعالم،،1

انغاتيم.آز!انيتختفشتغبديق!ئاقاضيرينخئالماآيضأ:نخن"قكذا-2

التافوسيى،لختقؤئودأافزأة،جمننقؤئودأائنةاللةآزشلالزقايئ،فيءتجاةلما"ؤت!ن

"25:!الئبئنيينناذالئافوسيى،تختائذينييفتلإقي

وهذا،لناالعالمأر!اناستعبادمنحرزناقدفيناائتجشدالابنعملإن

الأر!ان،هذهأحدوليسحقالهمنحقالههوالابني!نلملوتيتغي!نلم

جهلفيفيهنعيش!نا/لذي/لوقت!لىفيا/نهة!يرلسق.يقول!ماأو

مع/لخليقةتعبذ!نا،/لعال!ارءنلمتحتمستعبدلين!نا،قاصرينو!نا

لملحقيقي.افتههووحدهبطبيعتهقق/ل!مامةنقذمنلمعلينالجب!اننهلم

طز،/لطفولةجهالةمنفضللممعرفتناصارتفقد،بينناالابنلمشر!وعندما

تحتمستعبدينن!وننمنلمعتقناأقدفإننا/لحقنور/لىالظلمةمنانتقلنا

الفههوبونه،فيناالابنفعلهقدمايبئنخرآموضعوفي،/لعالم(255ر!انلم

،مخلوقهو/لوحيد/لابنل!وننلملم!نالا:فيقولالجشدفيظهرالذي

.155صانطر53!

4.305:غلا251

.61هصنظرا!55
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ل!جمهللقا!أالثالثلانحالحوا)

يأفينهلأ/لخلوقاتإ...ضمنمنئجسبنولم،/لعالمهذ/ر!انلممنحدوولم

حررناقدل!نلمإن-لمنساتاصارقدب!ؤله-فادنالمقدبن/لاسي!ونشيء

256./لخلوقاتأاعبادةمن

متا،!واحدوطقرنفسهؤضعلقدألمذن:بقولهالإيمانهذاعلىولشدذ

الإل!يةلملطبيعةعنهتار!ا،عادةلهنحننتعزضمفالأمرلتعزضليلا

،ومخلوقعبدبطبيعته!انققيرفعليل!ن،حقيقي!ابنوصفته

ي!رعاناقدوهوالرئهفهو،وحدهفيه/ئذخرللمجديرفعنا!تيبممنى

له،هوماعنتتخللهـافهومث!نا/لابنصارفعندماوبالتاليبناء...لمن!ون

طبيعتنا،مقيا!صكترتايضاولم،نعمتهبسبب،/ليه/رتقينا/لذيننحنل!ننا

357.عل!كأولمهو/رفعما/لىو/زتقينا!زمتنا/لتينمهتهبسبب

اثؤمتونآيالفإ،آؤلآذيضيرواآقشنقانأفآغطافغقبنوةائذينخل"ؤآفا-3

باشمإ"258:

ألوهيةعن،الإنجيلفيوبالأخص!تاباتهفييوحناالقديسشهدلقد

ف!تب،التبنئينعمةلناواهئا،بينناوحلجسذاصارالذيالفهو!لمةالابن

شفطانأقأغطافغقيفوةافذينلل"ؤآفا:الإنجيلمنإلأولالإصحاحبدايةفي

القديسومنهمالآباءأدركولقد،ياشميما.(المؤمئونآيالفيما،آؤلآذيصميرواآق

الابنأنق!ون.وتعاليمهم!تاباتهمفيالحقيقةهذهاظهارأهمئة،!يرلس

الإلهمنالحقالإلهوهو،الآبالفهجوهرمنمولودحقيقيابنهوالمتجشد

أبناء!ونناوبالتالي،الآبللهأبناءبالنعمةيصترناانم!ثهالذيهو،الحق

ناحيةمنهذا،لإلوهيتهيشهدثغومن،بالطبيعةالابنلبنؤةيشهدبالتئنيالفه

وب!زامئا،!واحدوصارنفسهاخلىقدال!لمةفلأنأخريناحيةومن

منأييفقداندون،البشريةطبيعتهحيثمنلهاخؤةإياناجاعلأ،بيننا

يحونان-باسمهنرمنالذيننحن-اوصانافقدولهذاالإلهةطبيعتهخصائص

.166صانظر602

172.صانظر302
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ادمة

بقوله:إرمياسؤالعلىيجيب!يرلسق.نجدوهنا،اللههوواحذائالنا

ب!ؤلهفقطللهعبارتنانقذملمذرض/لأعلىلمتاندعولنالمد!وصتيهلديناانحن

منايجعلنلمسوىخرآلسببليس،لينناءجالملب!ر/لذيبسببوذلكبانالم

الم!نمن!انف!يفو/لآتجشدههدفهوهذ/لأنلباء،لميضالمنحن

قد-خرآحدأأيقنبن-هو!انلمن/لح!مةمنمملوءسزالسيحي!وننلم

وصارنزلىقدنهلأاحالتناعلىالفائدةتعودنلمدونر/لإلهية،طبيعتهلملىأساء

لبرطبيعتهحسبعنهمجوهزل!يختلفنهمعلممع/ل!ثيرين!يئضئفب!ز

معهم،لشتركلملذليئءهولايظنمما-جههلميمن-شيتافيه،وليسودفوقهم

935.بهايتصفنهلم

الأمر،فيناالمتجشدالابنفعلعنالواضحتعليمه!يرلسق.ويست!مل

ا/ستخدح!تعبيرب!رقدبولسالرسولإنفيقولب!زاذعيقداجلهمنالذي

/لعالم/لىجاءقدلأنه/لجسد؟فيظهورهلشير/لى/لذي/لناسبالزمنفي

صاروهحذ/ليرفهلجنلململعالمنمعلمفيه!ائنهو/لقدليممنذنهلممع

لملهفهو،لهخاضا/متياز//لجش!وحيد"لقبصبحولمو/لئاس/للهبينوسيطا

فحينئذ/ليناتىلموعندماتوصفلابطريقةومولود،و/حدمنو/حد،لملهمن

026.أب!زاذعيفقص!وعندئذله!إخوةبينناخسبفقط

المتجشدالابنألوهيةين!رونالذينالمخالفينآراء!يرلسق.يفئدوأخيزا

الوقتذاتفيتشهدوالتياياهاوهبناالتيالهات!لمنيحرمونناوبالتالي

!يرلسق.وسشخدمخلاصنا.اجلمنجسذاصارالذيالحلمةلألوهية

لوا/ذن:فيقولالمخالفينهؤلاءف!رتع!ساستت!اريةأسئلةعذةلذلك

نفسمننهلألخلوقاتلمبينمنباستمرار!لخشبلناخالمئضادلم!انبنلملاقتم

قد،لدينات!نلمهبةلميفحينئذ،لينهمب!ظ!انفقدولهذ/"طبيعتهم

به؟لنآمنو/فقط/لوصيةهذهقنغولاذ/الإخؤةةهبةبذلكقصدولململإهامنحنا

261.!مثله!مخلوقىمنمخلوقعليهيحصلندم!نلملذيهولموما

173.صانظر9.2

175.صان!026

018.صانظر261
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ل!كيرللقابسأالتالتانا)!لا!ا

اتمذغؤمقغزنةاتمذغؤيق،ائجشبفيقنلأالأفغآتئ!اآئكغاذحروا"لذبت-4

ضيميح،يذولبائؤقمتذيتفي!ئئغآتكغائجشإ،!بائي!فضئوعأنجتانأ

فيإن!ؤيلآتكغزتجاةلآاتؤمجب،غفوبغنؤغزباءإشزاييل،زغويةغقآنجتيئين

."262:ائغاتيم

ويشهد،فيناالمتجشدالابنأتقهآخرعملعن!يرلسالقديسيتحذث

علىوقضيالحقيقيالإلهمعرفةإلىبهآمنقق!لأعادأنههولإلوهيتهة

الإيمانقبلواالذينالأممىمعحدثماوهذا،الاذبةالآلهةضلالة

/لذفي/لأممنلمنفهمنلميم!نا/ذن:يقولنجدهلذا؟المتجشدالإلهبالمسيح

محرومين،/للهبطبيعتههوققعنبعيدين!انو//لسيحبدونلييشو/!انولم

/لابنعرفو/عندمال!نهم.العالمفي/لهبلا!انو/لأنهم"/لحقيقةمنبذلك

/لإلحادضلالاتمنتطهزو/،للعالم/لصالحء/لرجاأشئغلينوعندمايمانبال!

أنهعلىالعجيبالإل!ثيالعملهذامعنى!يرلسق.ويفهم.263اعنهاو/بتمدو/

اقلههو/لابنا/ذنقائلآ:حديثهيخ!مللهذا،المتجشدالابنلألوهيةشهادة

هذاعلى-الحقيقيالفههوب!ونه-فيناالابنعمليقتصرولا/لحقيق!،261

صيلةلمولادة،/لقدشةبالعهودليما،/لجدلدةولادتناستبقىاهت/نهأبلفقط

.265اشائبةأيوبلا

في،فيناالمتجشدالإلهعملنتيجةلناحدثماتفاصيل!يرلسق.ويضع

وتش!تنا/لنهصورةآخذينصديقيل!روحت!نؤلدألملمقائلأسؤالصورة

الإلهية،/لطبيعةشر!اءفصرنا/لقد!/لروحطرلقعن/لإل!ثيلهائهحسب

حصلقدهذاأنوإيمانهقناعتهوبسبب266؟االلههو/لذيللابنلقر/بتنا

!يفاليذن:ولتسائلالابنعنالغريبةالأف!ارهذهيستن!رنجده،بالفعل

نؤمنققهوبن/لال!نلم/ننهلأفينا؟هذ/!لتغلموقدمخلوقالن/لال!ون

211:أف!6!

.091صانظر13!

.091صانظر261

.ا!.صانطر65!

.091صانطر266

م76



المقامة

وف!رلإطلرجاءعلىمبيئاسز/يعموديةل!ونلاف!يف،/لئهمننهلمبه

سن!ونلمل!ثيختمفأيوخد/عىؤ!خيالىمجزد/لو/قعفيوسي!ونفقطعقلي

/لالنل!نلم/ن،/لابنش!لخذنالمولو!ناحتى،د/خلنافيبهختمتاقد

267.مخلوقأ11وليسهو/للهلجق

فينايعملالذيالابن!انإن:انههوهنا!يرلسق.يوضحهأنيريدوما

فهو،المخالفونيذعي!مامخلوقهو،صورتهعلىالداخلمنويش!فنا

مخلوقلطبيعةيضيفأنيم!نلافالمخلوقجديذا،شيئاالينايضيفلن

/لذين!للمينحن،الأنناقائلأةي!تبنجدهولهذايملحه.لاشيتاآخر

بو/سطةبالابنع!رقتناطرلقعنوذلك/لإلهية/لطبيعةشر!اءصرنا،آمنا

عندما/ذ،حقيقيةبطرلقةلبرهريةظ!بطرلقةليسحدثوهذ/،لملقد!الروح

يفوق/لذي/لبهاءهذ/حسبخلقتناعيذتلمفقد،/لإليهة/لصورةهذهقبئنا

!مخلوقىليس-توصفلابطربقهر/خلنايتشل/لسيحلأن.لملخليقة!ل

طبيعةخلد/،وهو/للهغير/لخلوقهوبحؤلهد!ن،/لخلوقينر/لبشر،د/خل

/لروح/لقد!بواسطةصورتهحسبجدلدمن/لإها-ضشلآومجبولةمخلوقة

.268/لخلوقاتا!لمنعلىلممرتبةفي،نحنيلم،/لخليقةهذهضقاو/

مصنوعوغيرمخلوقغيرالابنأنعن،الرابعالحوار!يرلسق.ولختم

معزلتيلمنهلم/للائ!ةمعبهنحننعترفنلمجذ//لخشنمنفإنهالهذ/:بقوله

ف!رهم.نلتضور/لنحرفونلمماحسب،/لخلوقاتبقيةمثلئجتقل!انهولم/لآب

926./لسيح!اهو/لذي/لحقيجالوننهممعلم،صحيحمعتقدهوهذ/

القدسوالروحالآبمعالمجدلهئقذمفإنهالمتجشدالابنبألوهيةيشهدو)ذا

027./لأبد.آميناو/لى/لآنمن/لجد/لقد!و/لروحمع/ل!بألهالمسيحأنقائلآ

91.ا-ا09صانظر!26

291.صانظر3آ8

212.صانظر926

212.صانظر.!!
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ل!جمىللتا!أالنالث!حطحو"

الخامسالحواروفي

أنهيدغىمن!لضد،الابنالوهيةعندفاعهفي!يرلسق.يستمر

ويعفمال!نيسةتؤمن!مافالابن371.سندابلاأهوالإدعاءهذاأن)ذمخلوق

الآبمعازلئيأنهبمعنى273حؤدألاوقتفي/لوجودلملىيأتأل!ا!يرلسالقديس

منحقا/لهفإنهولهذا273جوهر/لآباذ/تمنؤلذأقدالابنأنمعناههذالأن

274.حؤثالمله

الهراطقةاف!اربرصدالحوارهذابدايةفي!يرلسق.أهتمولقد

!يرلسعثرانسبقوقدإرميا.محاورهلسانعلىيصيغهاوالتيوادعاءاتهم

تعبيرهوتقوله/عتبرماولن،لمذ/شئتمااقل:بقولهإرميايقولهفيمارأيهعن

"27.لخالفين!/ءر/آلمتلهولبرنك/لماعن

ارميااسئلةعنهاوعئرت!يرلسق.رصدها!ماالآراءهذهوتمثلت

!الآتي:

الجوهر،!ؤالآبمعواحدو)نهالحقيقيالإلههوالابنإننقولعندماا-

يلمعانمنبدلأ،لديهبمايتفاخرأنعليهيجبالم!انةهذهلهقنفإن

276.عنه.غريبمجدبأنوار

الجوهرجؤالآبمعواحدوهوالحقالإلههوانهبقولهالابن!انان2-

لهالذيبهذايفتخرانولابد،التهايجعلهماذاتهمنلهي!ونانفلابد

277.للآب.بماوليس

278.إلهة!عطيةالآبمنعليهحصلقدالابنيخصأنهيبدوماان3-

212.صانظر231

212.صانظر232

212.صانظر-2

212.صانظر،3!

.118صانظر235

214.صالظر76!

214.صانظر32!

ص!214.انظر238
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انظر

انظر

انظر

انظر

انظر

انظر

انظر

انظر

انظر

ادمة

قامقدوأنه،الآببواسطةولتقذسوئمخدحياةئعطيانهقالالابنان

0927الآبالقهبقوةالثالثاليومفي

معترفامعنالهولخضعمثلناللآبيسخدوأنهبالمشار!ةالئهادعئيانه

..28وسلطانهبمل!ه

فقط.381المشار!ةطرلقعنللابنصارهوبالفهيليقما!لإن

وبالتاليالإرادةنفسلهانبل،الآبجوهروشبهصورةهوليسالابن

يريالابنيرىقنفإنالجوهر(وحدة)وليستهذهالإرادةوحدةينسب

0282نفسهالآب-مابطريقة-

الفه؟283.صورةعلىنحننصبح!يف

ولا،أقنومهنفسمنبالقطعيوجدلنفهوآخر+رسم+علىسي!ونقق

ذاتخلالمنفقطئدركل!نه،الخاصاقنومهلهي!ونانيم!ن

فالابنتعتقدونماحسب"حرسمأالآبفييوجدالابنأنفلو،اخرى

281..الخاص!يانهلهي!ونلن)ذن

وصورتهالحيالآبختمهواذ،أجلنامنأظهرتقدالابنحياةان

0285الآبمنالحياةالابنيتقبلفلماذاهحذاالأمر!انفإن،الحقيقية

هوانهذعئيقد!انولوحتىللآبمساوياالابنيحونحيف-

؟286الحياة

قاللأنه:الناموسحسبوحدهاللهبهأختصقدالدينونةسلطان)ن-

0387اللهبهتمتزما!إنسانقيلقدفهولفهاالقضاءالأن

ص4

ص4

ص!4

ص8

ص2

ص3

صه

ص9

صا

.22

.23

.23

.23

.24-242
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ل!دريمرللفابسأالنالنانحالحوا)

.ول2للابنالحياةأعطىقدالآبان13.

928.الذاتيةبقوتهقامقدالمسيحانطالماللابنالحياةالآبأعطى!يفا-3

له،مساوتاباعتباره،يقال!ماللابنالقدرة!ليفئاالآبلو!انا-4

وأيضاملئي"093آغظغآيي"لأن:بوضوحالابنقالهقدمايتحققف!يف

لأنه92؟ؤإتهغ"اؤإقهيؤآبيئآييإلىآضقذقال:"إئيعندما

0292.إلهههوالآبأنأعترف

الابنآغطىقدأنه،الآبإنالم!توبحسبإنهقالوالوستقولماذاا-5

اسم؟0392!لفوقإسفا

!انأنهأماالخليقةقبلؤجذقدالابنيقولالرسولبولسالقديسا-6

ي!نلمترأيهمح!سب-لأنه،لهمبالنسبةضحغيروامرأفهذا،الفههو

0،92إلهاوصارإل!ثا

انيلماالمسيحقالهماويدركيفهمأنللمرءيم!ن!يفليقل"....ا-7

93؟.ههوابيهأنهالفهيدعوو!يف،وإلهىوإلهيوأبيىأبيلىإصعدأ

الفهمثل،الفههوأنهعلىوئدزكشيءأيالابنينقصي!نلمإنا-8

هويقوللماذااذن،شيءجؤمنهأقلوليسلهمساونهأتقولوأنت،الآب

693792؟.لمامئيآغطغ"آبي:نفسه

892مئني"؟.آغطغ"آبيبقولهالابنخطأأهلا-9

.242صانطر8لم

243صانطر28

246.صانظر19!

247.صانظر؟9

25.ص!.انظر19!

ص2802انظر19!

.72انطراص9

925،صانظر/92
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ا!قامة

0992أعلىإلههوالآببينماأقلإلههوالابن03-

ل!نه،غيرمم!نهذالأنالجسذيةالجهةمنلاالآب()منأقلالابن21-

للآب..03مايملكلاأنهبسبب

!ماولطيعهللآبيخضعالابنانطالماالجوهرفيالمساواةتتضحأين22-

سيخضعنفسهالابنفحينئذال!للهخضعأومتى:بولسالقديسيقول

03؟.اال!لفيال!لالفهي!ون!يال!للهأخضعللذي

0203ال!املةقدرتهفيللشكالابنئعزضخضوعهأمرإن23-

؟0303يحدثأنيم!نالذيالخضوعهوما34-

وششندوندائفاالهراطقةبهتززعماأيضاهنا!يرلسق.رصد!ما

ر/ل!تب/لإلهية/لأقوالىمنتعتموهقدهذ/!لأنيقولونأوهم:ف!تبعليه

/لقذسة/ل!تبنصوصفيت!منلا/لقضيةن/لأمرلموحقيقة/لقذسة،4103.

مش!لةظفت"فقدوتفشرهذء/لنصوصبهاتقما/لتي/لطريقةفيلبرعينها

صراعأثناءالميلاديالرابعالقرنحتىحادةالمقدسلل!تابالصحيحالتفسير

الثانيالقرنجؤعليه!انتعفاتقللمحذتهاأنبلالآرلوسيينمعالنيسة

ف!ل،ومونتانوسسابيليوسواتباعالغنوسيةلهرطقاتال!نيسةمقاومةأثناء

استشهدواقدجميعهمالهراطقةانحتىال!تابلىإاحت!متالنزاعأطراف

الىواحت!موا)رميا(لسانعلى!يرلسق.يذ!ر)!ما"وآياتهبفصوله

المنهج!انولعلهلاهوتيمنهجاهمالفترةتلكفيالتفسيرو!انسلطانه

503.وسامئامطلقاال!تابسلطانوحانالوحيد

!يرلسق.أننجدأالإلهة"الأقوالمنهذاموقفط-الهراطقة-مقابلوفي-

.62صاالظر99

.62صاانظرا!ا

.682صانظر103

.962صانظر!.3

.427صالطر!

.312صانطر)!ا

الحدبد"العهدونفدتصير"مدارسمهاوالتيالمماصرةالمفديةلتياراتالعصئيةالمراحهةفنر-مورب!حوريصد.325

8.هص4002ياير.13العدد.الابعةالسنة.الآبائيةللدراصاتالأرنودكسىالمركر.ولاموتبةألانيةدراصات
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لس"مهللظدسالثالثونحالا)ثا

قدلملتجديفمن/ل!غهذلم/ن./رميال!اوآسفاءلإرميابقولهالموقفاهذيواجهه

مناستاصبحلم/لوقتنضحلم/لولممننهغيرلم،تشولههامحاودز،بالحقيقةحا!لم

ب!لىونسلك/للهب!لمةنتسئحيلملروحلموسيفلملربدرعيضانحنلمنلبسنلم

ح!مةلدلهمققا!لسيقودهذالأن603/لإطلاؤ!لاعلىخوفوبدونشجاعة

يم!ناوه!ذ70.3(لهاسبلناا/لزمنفيثحدلململأيفهمونالف!رولملقولىلمفي

صحيخا.فهغا،فهمهاوأساعواعليهااعتمدواالتيالآياتوتفسيرفهم

مناسبةنصوضا!يرلسق.يسوقالتجديفمنال!مهذا!لعلىوللزد

إنجيلمنهيالمستخدمةالنصوصا!ثرانعلى،المقدسال!تابمن

طبيعةبيانجؤيوحناالقديسوتؤجهالإنجيلهذالطبيعةنظزااللاهوتييوحنا

دائفايلقبهالذيالرسولبولسمعفمنارسائلمنوايضاالمتجشد،الحلمة

لذاته.واخلائهالوحيد()الابنعنباستفاضةتحذثوالذي!الطوبى"!لتيب

فقدبالتحديد،الآياتهذهمن"المعاندين"بموقف!يرلسق.ولمعرفة

التعاملفيسبقوهوقنالحنيسةوتقليدايمانحسبيفشرهاانهنااجتهد

جاء!ماتؤ!دالتياللاهوتيةأبعادهااياهامعطيا،المعقمينالآباءمنمعها

بطريقة!ائنةهيومجدهاالألوهةخواص!لأنالحوارهذاعنوانفي

الآب.فيحما،الابنجؤطبيعية

العناوين:هذهتحتمحاورلسبعةالحوارهذانصتقسيمولم!نهذا

0803الآب؟منيخصهماعلىيحصلالابنهلا-

الإخلاء0903وبعدقبلالابن2-

الرئ!س.الموضوعإلىعودة3-

المشاركةطريقعنللابنصارقدبالفهيليقما!لبأنالإدعاءعلى)رد

031فقط(0

.412صاثظر603

.612صانظر7.3

.132صانظر8.3

.12صدهانظر9.3

.22،صانظر031
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ا!تامة

31الآب.اوختمصورةهوالابن4-

الآب؟0312منالحياةالابنيستمدهل5-

(53313)ص.والهحم(الهي،وأبيى"ابي،"منياعظم)ابي:الآياتشرح6-

314للآب.النهائيالابنخضوعمعنى7-

لألوهيته:يشهدفيناالمتجسدالابنعمل+*

فياستخدمهالذيالخلاصياللاهوتيالمنهجنفسكيرلسق.يتبعوهنا

ألوهيةعنيدافع!انأنه-القولسبق-!مابمعنى315"316السابقهحواراته

الابنأتفهالذيالفداءعملإيضاحخلالمنالثالوثأقانيمعنوبالتاليالابن

رئاالابني!نلمانانهاوضحفلقدخلاصنا.أجلومناجلنامنا!لتجشد

له.ماولهبنالنامايأخذأنأستطاعلما،!الئها

حياتنا،فيوملموشاحئاواقفابهانؤمنالتيالئالوثعقيدةتصبحوهحذا

خلالمننشهدأنيمحنناأخرىجهةومنجهةمنهذا،فيناعملهبواسطة

.القدسوالروحوالابنالآبالواحداللههوبهنؤمنماانوسلوحناأعمالنا

فيهارأى!ثيرة!تابيةبنصوصالحوارهذافيحيرلسق.استعانولقد

الخارصيعملهخلالمنالآبجوهرمنالمولودالابنألوهيةعلىضخاوادليلآ

الأحوالمنحالبأييمحنلاالخلاصئةالأعمالهذهفينايعملققوأنفينا

فيه!ائنةالألوهيةخواصحلتحونالآ-الحوارهذاعنوان!ؤجاءمثلما-

الآب.جؤ!ماطبيعيةبطريقة

هي:الآياتوهذه

313."الابآقا"لا!بىخا!لكمإنىف!ح!سافادآزولآ!ءآفكمحث

228.صانعلر11

236.صانظر23

.246عىانظر313

268.صانظر،31

بعدها.ومام94ص:انظر!1

بعدها.وما72ص:انظر3

.4:6غل31
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لللدثيرللفايسأالثالتانح!"حال

واضخاإثبائاهذاالرسولبولسالقديسقولفي!يرلسالقديسيرى

ولأجل"بالحقيقةاللهابن"بطبيعتهالذيوهو"ربنا"فهوالمتجشدالابنلألوهية

الآبأبناءصرناأنناعلىوالدليل،آباناالآببهندعوأنيجعلناالذيفهوهذا

الروحأنهو،الجوهرفيالقدسوالروحالآبمعواحدهوالذيالابنبواسطة

فيقول،الآبأباياقائلينالآبإلىنصرخأنإياناجاعلأفينايس!نالقدس

خضعفقدلغا،نفسهووض!عشيء!لفيمثلنارلمنساتاص!نهاولأ!يرلسق.

معنائ!تمىول!ز/معال!رالإخلاء،حسبلشلكغليهيجبف!انولإلتاليلنه

زدكوخلاف،رلنايضاوهولملإدحقيقة/للهبنلمبطبيعتهوهو/لذي/لإنسان"!/بن

قد/لابنلأنحقتة/لأهذهن!ت!سبونحن.لنالمتااللهندعويضالمنحنفإننا

و/لذيليهلمسطةبولمفيناويس!نيحل/لابنلأنوذلك،شيء!لفيشابفا

/لقدس/لروحفإن،/لنهءلبالمنناعلىلموحتمبيردقيق،بانالمب/لآندعووبهفيه

،بقا:بقولهبولسقى.ليىضحهماوهذ/،/لابنصورةعلىويش!تنافينالش!ن

.ب،/3181/لآتمتات!:يىخاضافئؤب!ملمقىئبه/زؤح/ئتهزشلتمءتمهبناتمتم

حوارهفيالآيةهذهنفساستخدمانسبق!يرلسق.أنبالذ!روالجدير

أنهاأمالطبيعةحسبهيوهلللآبالابنبنؤةعنحديثهسياقجؤ931الثالث

لمنأ/ورإياهمسائلأللمعارضين!لامهفيوخه.القدسالروحهبةوأنهابالتتني

نحن،وبنؤتناهولبؤتهعنيضاولمحدثتوحيفهذه/لتئنيطرلقةعنطلهملم

ل!نلمبناءصرنا!يفنقول/لذليئنحنولسنالملباء،ن!وننلمورث!الأنن!

روحافنهرسلءلمبناأن!الم//لما!تبعندماذلكغلمناهو/لذيبولس/لقدلش

/لآب،1033.بالمل!صارخاقلوبى/لى/لبه

الحوارهذافيهنايذ!رهاالتيالنتيجةنفسالى!يرلسق.ويخلصق

لمنبسببوذلك/لروحية/لبنؤة/لىدعيناننالمنقولىنحن:معناهاوهذ/:قائلآ

321./لقدهـكاالروحبو/سطةتوصفلابطربقةقلوبناد/خلفيلش!ن/لابن

موضخاالتئنيعنتعليمهالخامسالحوارهذافيكيرلسقييخملوبينما

.52هصانظر318

.31هصانطر؟!3

.341صانظر!3.

.31-ه341صانظرا!3
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ا!قامة

عطتةهو/لتتنياإنفيقولالمخلوقةوطبيعتناالإلهةالابنطبيعةبينالفرق

منغيرمولوردين،الطبيد4حسبرضيينأنحن-دالفعل-ننالأللبشر،/لئهمحبة

خارجنا،منصثارلناالذيبالتتنيول!ننا،/لعاديةالولادةقوانيه!حسبالله

آيةاستخدامفييستطردالثالثالحوارفينجده،323ابانالم/لفهندعونلميجب

تشهدللتئنيودعوتنافيناالمتجشدالابنعملأنلإثباتهذهالرسولبولس

المخلوقةطبيعتناتماثللاطبيعتهوانالجوهرفيللآبمساوطنهإلوهيتهعلى

/لتي/لنتيجة/لىصديقيل!/ذ/أنتبه:فيقول(المعارضينأماموذلك،شيءفي

نحنلنامساؤياصبحلمنهلولم/لوحيدبن/لاعن/لحديثإليهايصلنلملم!ن

طرببئعن/لآبتا/يخلوقلمنسانيصير/لإنأيم!نلانهلأ.333للبنؤةدعينا/لذين

فإن/33.بولس/لرسولىيؤ!دهماوهذلم/لقد!/لروحنممةوبواسطة/ل!هالن

نه!المعتقدلملالأنييضا؟لمهوبتالمسيصير/لابنففيضنه!ذ/مر/لأ!ان

قد/لذلينبينخسيتالمنهمن/لرغمعلىذ/تهفيلذ/تهبتا3صار/نهسيقولون

/لتال!وننلمعنستبمدلمقد-ف!رهمحسب-نهلمطالابالتتبيءبنالمدعو/

لإلطبيعة(325.حقيقت!

ؤتقآتإية،خياةأغطيقاؤآنا.قتتتغنيآغيرفقاؤآناضقتي،تشقغ"يخزافي2-

"326.يبيمنآخذيخطففاؤلآالأنجد،إنىتفبت

لناورعايتهفيناالمتجشدالابنلعملشاهذا!يرلسق.فيهاوجدأخرىآية

يحميالذيالحياةرتهوإذابديةحياةويهبهميعرفهمالذينخاصتهنحنإذ

محفوظينهماذ،يدهمنيخطفهمأناحديستطيعولاال!*ك.منيده""غنم

أيضا.الآب""يدفي

ونر-نسجد"هقممزاميرداودجؤجاءمايريط!يرلسق.نجدوهنا

257.صالظر"3

المعالدين.اعمادحسص

4:6.علا!3

.31كرهالظر6

:27028(.01)يو!
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ل!جمهللتايسالثالثانحالحا"

فيجاءومايده،327وغنممرعاهشعبونحنالنهاهولأنهخالقنا.امامونجثو

فيتتضحوالتيوالابنللآبالإلهيالجوهروحدةليبتنوذلكيوحنا)نجيلآية

وبإنهالابنبإلوههيؤمنونلاققعلىبهذافيزدخليقتهفيالخلاصيالابنعمل

محقغير!انالابنانيدغونوالذين،الجوهرفيالقدسوالروحللآبمساو

خرافيدعوهمأنبهالأجدرو!ان،هوخرافهبأنهمبهيؤمنونقنيدعوأن

الآب.مثلحقيقياالئهاليس-اعتقادهمحسب-الابناناساسعلى،الآب

حملناولقدمل!ههي/نهابه"هـغنمذعىقد/لابن/نحض!لاالمذن:فيقول

تاؤتمقتتتفني.غيرفقاتمؤتمتاضؤتي،تشقغ!يخزفيقالىنهلملمذلهالعبودلةنير

/قذيبيتم.يبيمقخذتميخطفقاؤلآ،/لأتب/قىتظذؤلق،تب!لةتمخياةغطيقائم

تمتا.بيتمتبمقيخطفقتمخذيقل!رتمؤلآ،/فلمقغطغفؤتم/كلبإقاغطانيتم

/ذن...بنلملاوغنمخمافوبالثل"نسمي.ب/لآ/لتهفخرلمنحنلمذن.جد،ؤ/ئبماؤ/لآ

شيءحلعلى/لقدزهنفسله/لذيوهوللآبمساؤيا/لابني!ونلا!يف

أنتستطيعهلملمب؟لآلممعلمجذلاو!يف/لآبلبتملحهلدء،تفل!هوما

لأن،/لابنمجدمنئيقصولمبالآمجدلمئزنلملم!نشيئاتقولىوتف!رلم

328.بنأأو/لا/لآببينةو//لسهئقسنلمبدونيحدثنلملم!نلاهذ/

آت!يميخ؟يإينائذيفؤفقئتزز.ائذيفؤآللة؟الف!فختايىيغتىشيشت!يا)قن3-

آيضاائذياللإ،يييهبغقآيضافؤائذيآيضا،قانميانخبرفيتلقات،ائذيفؤ

".+.اتمبميحيشوغيزئتاالل!فغشلآثمنتايالإيفالبتبززتاقذ"قإذ"932،كيتايشقغ

تتضحالقدسوالروحالآبمعالجوهرفيووحدتهافتجشدالابنوإلوهه

أيضابلتجشدهحالاتمهاالتيالمعجزيةاعمالهخلالمنفقطليسأيضا

!يفحيرلسق.فهمواذالخطايا.وغافرالديانهواذالخلاصيةأعمالهفي

)س(.123:21مز7!3

اضخدمهصاوالنينيوحاوانجيلدلزام!ضرمنالآ!تينهاتينلق!اشخدامهكرل!.قيكررنا286.عى38"

.431انظر.الثالتحوارهفي

8:33034.ل!بة9،3

5:ا.ل!بة03
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ا!تل!

المخلوقاتوضمنبل،الآبمناقلالابنيحسبونو!يفالممارضينيفخر

غفرلمنعلىلملقدرةفقطلملآبسلطةمنترىل!اهلاسنن!ارجؤيتساءلفإنه

يخذرفإنهالإدعاءهذاخطورةئدركي!ذ33.الملثقيلة؟اخطالإناومحوسقطاتنا

يجزدولمنلمعلىولملتجرنلملخطرلممنل!ونلاا!يفقائلأالمعاندينهؤلاء

لشتطيعلا/نه-ءذبينبقولهم-للآبمالهلملذيوهولملسلطةهذهمنلملابن

!يرلسق.استعاندفاعهولتدعي!ا332.يريد؟اققخطال!ليفرنلملضاهولم

ققهو/لابنأنالوضحلأنهروميةأهلالىبولسق.رسالةمنالآيتينبهاتين

يؤمنقق!لىيبزرلمنعلىبقدرتهيعترفولأنهالعظيم/لعمللهذ/سيقوم

أولئكفيأيضاالابنيتفمه!ماالآبيتقمهالهيفعلهوإذنفالتبرلر333.بهإ

باللهلضالحنالذيهولم/لمانناالأنقوله!يرلسق.يتابعولهذا.يؤمنونالذين

جانبيأتيالتبرلرلاوهذ/،يبررناو/لإلمان/لابنبواسطةمنهقرلبينولجملنا

لمنلبر،/لابنخ!ولىمنخاصةبصفةيضالممنهخرآوجانب/لآباللهمنمنه

جوهروحدةوبسبب331./لابزثامن!ليطىنفسههو/ل!بمنيأتي/لتبرير/لذي

منعطتةهونهأعلىنقبلهنيجبلم،بن/لالمنحهاالتبرلر/لذيفإنوالابنالآب

هو!ونهالابنبهيقومآخزخلاصياعملأ!يرلسق.ويوضح335.ايضالم/لآب

بال!ائناتيأتينا/لسلطانلمله!ماالابنأنهو،336الآبمعالشرلكالخالق

بهألحيابالتماماهحذ337.هاسوخرآخالقلهاليست/لتيتلكيلم/لوجود/لى

تلكتعيشنوتضبرلم،/لقدلمةشهو/تهاولجزشهاغصهاتترثه/لتي/لنفو!!ل

338.ائعةلملماطبيعتها/لىؤلعودة/لجدلبةلملحيا

-----.--انظر-ص،26-------331

.62صهانطر3

.62صهانظر333

.62هصانظر331

.62هصنظرا335

،22002،ط.البراموسدكل.القدسالخرلاحمي.الغريفورىالقداس:انظر.للابنالصلعصلاةليالجصلةهذهترص336

6.31ص

.62هصانعلى333

.62هصانظر338
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لطهجميللقابدأالثالن!نحالاء"

ؤبأخذفانجتاخي!ؤيبش!ييىف،فزايخ!ؤغفىغشةالئشزيخزك4-))خقا

ؤزاجقةالأتبياءقاتفةياأوزشييغ!ياأوزشييغ،"يا"9-،فناحبهغقىؤيخمئقا

فزاخفاالذنجانجةنخقخخقاآؤلآذلثآنجضغآقآزذتقزة!اإنيفا،اثمزشيين

"031.خزاتانكغئتزكتيئكغفؤذا)ئبريذواؤتغتجناخيقا،تخت

مواقففي،فيهاتجقتبشعبهالفهلعلاقةنموذخاالقديمالعهدأحداثتمثل

الذيالأمر،طاعتهموعدمعنادهمرغمل!ثمورعايتهالفائقةعنايته،عديدة

بلاغية.وصورتشبيهاتفيالقديمالعهدنصوصمن!ثيرجؤعنهفعئزاتجده

وصفعندماالتثنيةسفرفيالنبيموسى!تبهماالنصوصتلكبينومن

التيالعنايةتلك،مطيعوغيرمعاند!انأنهرغمإسرائيلبشعبالآبعناية

فتنشضليير!،كزايخ!ؤغقىغشةالئشزيخزذإتحقاقائلأ:فوقمنهي

لىإ،الجسدجؤالابنجاءوعندما34.قتا!بإ"اغقىؤلخمفقاؤيأخذقاتجتاخي!

"يابقولهفحذرهمافعالهمضدموقفااتخذوقدنجده،تقبلهلموالتيخاصته

نأأزذتفزة!غ،إتيقاالمزشيينحقةؤزاالأئيياءقاتقةيا)أوزشييغيا،أوزشييغ

فؤذا!ترلذواؤتغ،تجتاخيقاتختفزاخقاالذتجاتجةتخقغتحقاآؤلآذلبآخقغ

313.خزائا"تغئتزكتجيئغ

الابنوموقفالقديمالعهدجؤالآبالقهعنايةموقففي!يرلسق.ولرى

اوبدونفيقولالجوهرفيللآبومساواتهالابنألوهيةعلىدليلأنفعلماتجاه

لالطبعنتسزعلنننالم/لا،فيهانرغبلا/لتي/لأشياءتلكمنشيئانفعلأن

ئمخدأنجتدمرأإنهنقولنولملم.نفعلماضدموقفاليخذلمبلمد!/بئؤلقول

/لآب/بئنقولىل!ن/لبشريفعلهماضدموققااتخذأنهبسببفقصلالابن

وهذ/3-3وبسيطةواحدةهيالألوهةأن!ماالجوهرفيواحدهماوالالن

منعلىأب/لآأنف!زهنسقبعدوه!ذلملنبالاليملى/لآب/فئهأننفهميجملنا

.3211:تث933

23:37038.ت031

23:37-38.ت!،3

266.صانظر،،3
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ا!فامة

منالولودلنالاطلاقى/لإعلىنحرك!لاوه!ذ/،ب/لآمنقللمبن/لانولمبنلم/لا

عتبارءبالنالاخلالىمنليمل/لآبنلأ./ل!بمجدنفسلهليوننلممن/لآب

نهماأمعالطبيعةحيثمنمعهوهو!ائن/لهمنهولمبه/ذ/لفقاله/لذ/تيهقؤته

344.الأقنوماحيثمنمتمايز/ن

آخر.نيسوانفهآتالائيالأزضآقاضينجميعيااخفضواوإتي"افتمتؤا5-

"315.يتخققآنذؤنيغؤدلاؤخلاجميائبرقبممنخزجاقشفتيذاتي

المتجشدالابني!نلمفلوفائقاإل!ثاأمزاالبشريةتدبيرخلاص!انلقد

غيرب!يفية-يوم!لويقنعالبروينشرالجميعيخقصأن"استطاعلماإلئها

"346.تعاليمهولطيعونبهالإيمانليقبلواالمسحونةىمنالجموع-منظورة

قامققوأنالخلاصيالفعلل!ذاتحقيقاإشعياءنبوءةفي!يرلسق.يرىولهذا

تستطيعافهلالآيةهذهعلىمعلقافيقولوحدهاللههوي!ونألأيمنلابه

مجدهونه3ولمفار!حاليودنلممنقوىلم!ومهنلمفيغير/لاخرلآتنسبنلم

ليشرنولملس!ؤلة/صيقاالبشرفيلم!لويختصعويدنلشتطيعلم/لذيب/للآ

الآبمنطبيعتهفيأقلالابنإنبقولهمالمعارضينيدعئهمافإنهوعليه347.البزا

افهلمستن!رأيتساءللذا،باطلإدعاءهوالابنمجديفوقالآبمجدوأن

قىلممؤر/لم-عامةبصفة-/لابنلطبيعةننسبنلم/للائقمنل!وننلميم!ن

8"كا.للآب،؟ارالذي/لجدنفسول!ا/لخصائصلنفستتصفطبيعتهنلمطالا

بذولبالأزضيىغقىيشقض!لآمتفضاؤؤاجذ؟يقنميئتاغانيغضفوزايئ"آتيممق6-

9،3.آييكغ"

ص-266.--انظر31

)س(.45:22023إش،3

الآبانية،للدراساتايأرئوذكحىالمركزإصدارفتى،موريسحوزيصد.ترحمة:الكلصةتخد:أنناسيرس.قانظر."3

39.ص4ففرة03فصل8410،2،ط

266.صالظر7،3

267.صانظر18

ا:92..ت9،3
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جمهـل!للقابال!االتالث!ثاثالحا"

يشهدالذيوعملهالمتجشدالابنحياةمن!يرلسق.ألتقطهآخرموقف

صورتهعلىخلقهمالذينبالبشرفقطليسالفائقةعنايقهوهوالآ،بإلوهيته

تدلير!لألمنكيرلسالقديسفيرى.الأخرىالمخلوقاتب!لبل،ومثاله

فيجاءماهذاعلىودليله/لتساويإ.35.علىو/لابن/لآبعملمنهوالخليقة

بفلس؟يباعانعصفوران"أليسالآبعنلهموقولهتلاميذهمعالمسيححديث

الفهدورهوهذا!انفإنابيى"بدونالأرضعلىيسقطلامنهماوواحد

الابنبهيقومالذيالمماثلالعنايةدورفإن،الطيوربأصغرحتىالعنايةفيالآب

لشتطيعأيضااو/لابن!يرلسق.فيقولالجرجيسيين.!ورةحادثةجؤتمتل

ئذ!رلا/لتيحتى/يخلوقاتجميعتشمل/لتي/لفائقة/لعنايةهذهيقذح!/ن

وطزذ/لجرجسيين،!ورء/لى/لسيحجاءعندمالجدثنماهماوهذا،منها

لدهبو/أنمنهوطلبو//لإل!يةمرءو/لمعتطاأ/لتيالشرلزهرو/ح/لأيجنؤلينامن

سمحلهمقد،قدمتهتحتشيء!للجلكققنثملم35زير/لخناعلىليتمئ!و/

منندفعأقد!لهزير/لخناقطيعولذ،ففعلوا/لخنازير،لملىيمضو/نلممرهمولم

لهذهلمسيح/عطىأهلليقلى،نوالآ.353/لياءفيوماتالبحرإلى/لجرفعلى

/لشرأ!/بلآتريدلارو/ح/أنهامعيريدونمايفعلو/نلم/لتصرلح/لنجسةرواحلأ

الضروريمن!انل!ن،هت/حديف!رلمأنجذ//يستفربمنسي!ون

وحتى،تماماالآبمثلىمثلهبالجميعليتني/لابننلمعمقيةوبطربقةندركأل!

353./لجوهرافيللآببن/لاةو/مساءوبهاجمالمرلم!لفيضحالو/منل!ون

والروحالآبمعئمخدهفإنهالمتجشدالابنبإلوهه!يرلسق.يشهدوإذ

وهو/لطبيعةحسبمنهؤلذقدنهلأبئ!يرم/لآأ/نالابنهدف)نقائلآسالقف

/ل!طلاقى،علىشيءليقصهالجوهرولافيمعهوواحدشيءحلفيمساوله

354./مينإبد/لآلملى/لقد!و/لروح/للآبمعو/لإحر/ح!لمجد/ولهوفيه

----------------.672صانظر3آبم

.682صانظر35

.2-8428:تانظر53،

.2-67268صالظر!3

.427صانظر،35
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ا!قامة

السادسالحواروفي

ضدالإبنألوهيهعنمدافغاإرميامعمناقشاتهفي!يرلسق.يستمر

غيرمدر!ين،بالفهيليقلاأمربالجسدالإبنيفعلهماأنيتصورونفنى

الفهاتخذهاالتيالبشزلةالطبيعةإلييشيرإنماالأفعالهذهعنقيلماأن

وضوحب!لوذلك،لل!لمةالإلهةالطبيعةإليوليس،تجشدعندمااللمة

التاليبالعنوانالحوارهذايستهل!يرلسق.نجدإذاالفه.هوال!لمةلأن

لييقولا/ل!بن،فعلهماعنقيلماو!ل/لبشرية/لطبيعةخصائصأنافي

/ليوليسلملبشزيةطبيعته/ليلشيربالحريهذ/ء،تصؤزه!أ()حسببافئه

355.االفههوإذلمل!لمةطبيعة

والتيالسابقةحورارتهفيالقضتةهذهمع!يرلسق.تعاملانسبقولقد

ذلكيوضحوهو،الآبمعجوهرهووحدةالإبنالوههحقيقةتبتنتخلال!ثامن

تمثللن/لإطبيعةأنوعنة/لساو/عنالحديثأ/ن:قائلأالحوارهذابدايةفي

/عتقاديح!سبرص!قد،/لآب/فتهطبيعةماهيةعليدلي!ؤودقةوضوحب!ل

تية/لذ/الخصائصنأتضع//لحدلثاهذهخلالمننهلأ.ضخاوو/فئ!!احدلتا

لإلآبصخاهوما!لىأنتضحلمبالحريأو.يضالمللإبنهيباللآلجوهر/لقه

6!3.بزيأبالإخاصيضاهولم-طبيعتهحسبصية-!خا

يفعلنجده،السابقةالخمسحواراتهمعظمفي!يرلسق.فعلو!ما

يثيرهاالتيالاعتراضاتبرصدالحوارهذابدايةفيفيقومهنانفسهالأمر

وان)حتيإرميامحاورهلسانعليغالئا!يرلسق.يصفهاوالتيالمعاندون

تباغا.عليهاالزدمنيتم!ن!يوذلك1بها(يؤمنلاإرميا!ان

النقطة.الإبنالوههبإثباتتتعلقجوهريةنقام!ثلاثالبدايةفييوردوهو

يأجؤأقلالإبني!ونلاوبالتاليالجوهرفيللآبالإبنمساواةهيالأولي

ي!ونوالإبنللآبالجوهروحدةبسببأنههيالثانيةوالنقطةالآب.منشيء

الوحيدالطريقهوالإبنأنهيالثالثةوالنقطةالآب".أقنوم"ختمهوالإبن

المانل.وبالحطأقواسلينالمقدمةفيهاالمشحدمةكيرلسالقديىنصوصوضعنا355

.27هصانظر!د
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ثيهـللكللالابد(التالثان!الا)حا

با./لآطبيعةندركنلمنستطيعخلالهومن/لإبنابو/سطةلأنهالآبالفهلمعرفة

الإبنألوهيةتن!رأف!ارمنالمعارضونيرددهماأيضايوردا!لقابلوفي

الطبيعة،حسبالآبلفهمشابفاأومساوئاإطلافاينلمالإبنإنأ:وقول!م

ايسجذوأنه،الآبااللهبواسطةولتقويويرتفعوئمجذيتقدسعنهيقالبل

بهيعتقدونفيما!يرلسق.ويري!العالمإنقضاءساعةايجهلنهوألفه!معنا

المسيح!ا.ابسزجهلهميعسأنه

أسئلةعنهاوعبزت!يرلسق.رصدها!ماالأفحارهذهتمتنتوقدهذا

!الآتي:إرميا

07"3حمامةمثلعليهالقدسالروححلعندماتقذسالإبنإنأ-

90358الآببواسطةتقذسقدالإبنإنالقولجؤالعيبما3-

.الآب؟0935روحبالطبعهو!ماالإبنروحهوالقدسالروحهل3-

منللإبنفعطيهو،القدسالروحبواسطةالآبمنيأتيالذيالتقديسإن4-

0036موجوذاالإبنفيهي!نلموقتهناك!انلأنهالخارج

.361مقذسةالخليقةتصبح!يف5-

لأنهتجشدهقبلالآببواسطةتقذسإنهيقولعندماي!ذبلاالإبنإن6-

الإبنالوقتذلكقبل!انل!نه،الزمانمليءفيإنسائاصاربالطبع

صائرغيرليسهوأنهطالما،الوجودإليدعوالمنبالنسبةوالأخالوحيد

الحقيقةيقولفهووبالتاليالآببواسطةخلقل!نه،طبيعتهحمسب

0362معناتقذسإنهيقولوعندمالهأخوةيدعوناعندما

الحقيقي،الفهبطبيعةتليقميزةهيالتقديسعليالقدرةآنطالما7-

نعترفانيمنعناعائقأييوجدفلا،المهمةبهذهيقمالذيهووالإبن

.812حىانخر

.ص!283الطر.،د!

.؟28صرالطر!6

2-87.288صالطر06

.288صالظر3!:

.622صانظرآ
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ا!فامة

هوفيمنبهذاقبلناولو،الطبيعةحسباللههوالإبنانوضوحب!ل

منشيءأيفيبالمزةنقصأيلديهي!ونفلن،الطبيعةبحسبالله

قولىحسبالفههوالذيئظهرالإبنأناذنالداعيفما.الصالحات

الآبمزةناديقدفالإبن؟والسلطةوائملكالمجدينقصهاطبيعتهأن

سفرجؤ!تبقدلوقاق.أن!ما:ا-8(17)يوانظرقائلأ:السماوي

/بحمزئيلتيتهتجميغيقيتا"قفيفتغ:قائلأبولس.قلسانعنالرسلأعمالي

تحققتهل".ؤض!ييخازت!،/نئغضتئئفؤء/تذي،تشوعهذ/تجغلى/لنهقتم

هذايقبلالإبنوانالإل!ثةوالسلطةالمجدالإبنيعطيالآبأنمنإذن

؟363بفرح

الآب."36منالمجدعليحصلقدالإبنإن*

والذينالعالمفيهمالذينالناسمنبعضاالآبمنالإبنيقبل!يف9-

/ئغاقيم.مقغطيتنيتم/قذلينللتاير/ئسقذطقرث/تاتم"للآبقاللأجلهم

0365!لآقذلماخمطو/ؤقذ،غطيتف!اليؤتمقذ!ائو/

الآب؟0366بمجدعلاقتهفيالإبنمجدهوماا-.

شكتىصيهيؤنظ!يضشخفققذتاتم!ا)تمالمرنمبلسانالإبنيقوللماذاا-ا

قدوانهرئاصارقدأنهلنايؤ!دالح!يموالتلميذفذسيي!تجتلإ

90367فسح

.703صله..وهبهاقدالآبلأنوذلكمابطرلقةالأشياء!للهالإبن120

لم"تسييحج!ق!د//ئخميغتفوثآذخمج!!قا"لأتة:لرسولابولسيقولا-3

/تذليئئ!الإئحؤزة/ئسييخعزتتتإ.ج!حل!ؤلم!لؤق!ق/ئخميغ.شئخيا

تم"لطلقتى،لب/لآلئهص/ثئذشئ!اقتىلملنقايةذلئهؤلفذقجيئإ.ج!لفضصييح

تجميغيضغختىيفلذقتميجئهئةلأ،فؤ؟ؤ!لشئطالنيؤ!لرتإشإ!ل

.492صرائطر3

-267صالظر3

03.صالضر

203صانطر3

03،صالطر
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"مهـلعلل!!أالثالثونحالاحا"

ها-26(.:23اا!وه)."فؤ/ثؤث4ليطلغذويخزآقذقيإ.تختهغذ/ء/لأ

نأوهيفل!هانتهاءعليفارقةعلامةهناكاننقولأننستطيعهنا

الآب.368لفهالشلطةسيعطيالإبنلأن،سيبطلانوالموتالرئاسةى

ائملكالإبنتسليمإليالإشارةمعنيأفهمأنالأمرنهايةفيأستطيعلاا-4

0936الآبلله

بالفه،يليقصولجانيمسكوققالآبمعجليسهوقنيملكلا!يفا-5

الآب..37منلهمعطاةالقوةهذءلأنبه؟خاصةقوة

.371الإبنخلالمنهذال!لالفاعلهوحانالآبا-6

أحضرقدالآبأنمعالأشياءىخالقهوال!لمةيحون!يفا-7

السماء0372وبسطالوجوداليشيء!ل

يسخدهونفسهاقوتهولهالجوهرفيالآبمعواحدانهتؤمنونفنإنا-8

0373معنا

يعلملأنهللآبسيسخدايضاهول!نهالآبمعلهسئسخدالإبنإنا-9

الخلائق!لمناسميهيالإبنطبيعةلأن،الطبيعةحسبهوفن

الآب.374طبيعةمثلليستنفسهالوقتفيل!نها

عليو!م!افأة،عنهغريب!شيءالألوههمجدا!تسبقدالإبن02-

حصلقدول!نهبطبيعتهخاضاامزاليسلهالسجودأن!مافضائله

0375هذاأرادالآبأنفقطبمجزد،عليه

0336للإبنتسجدأنالملائةأمرقدالآب)ن21-

31..صانظر368

316.صانظر96،

318.صانظر،37

32.صاانظر371

2.32صانظر372

9.32صانظر373

333،صانظر31

323.صانظر335

323.صانظر336

م49



ا!فامة

دائفاالهراطقةبهتذزعماأيضاالحوارهذافي!يرلسق.رصدكما

منليبتوانلممستعدونالمنهمقائلأ:ف!تبيزعمونفيماعليهيستتدونوما

حدثت/لتيتوق!ولملأزمنةعن/لأأليجتبون/لبحثنهمأغير/لقذلصر،377/ل!تاب

/لحقائؤ،937.قلبعليلمتعووو/قدوهم3/لأمو4"كاتلكفيط

هـلنطقه!ذلميؤمنقنالأن:فيقولا!لسلكهذانتيجة!يرلسق.هـشوقع

لمبهييقودهطريقفيو/نحرف!رجم!عنقد/بتعدي!ونال!رمهذ/بمثل

لاتضبطمشققةآباز/لنفسهولحفرقاحلةصحماءفيخلاء،ماشت!موضع

038.ماءا

لملماتانؤمننلمئفضلانحنقائلأمنهجهيصفالمسلكهذامقابلوفي

ليتقدونمايقولونؤشر!همهؤلاءجهللملينس!قنلمعليونتعتم،سليضا

خترعات/م!انقدر/لإوعليباشتممارنتجئبنحن/لع!سوعلي.صو/بأنه

وهو38.اضاليله!المشباكفينقعلملأطاقاتناب!لمحاولين،/لخارقةعقولهم

!ل-/لصحيح/لفهومنستعرضخريمزةلملناأففا:قائلاارميامحاورةيحث

383.سز/لسيح!ايجطوننهملمولنثبت/ثاروءنسبقلملا-حدءعلي

علياعتمادهفيالإيمانيةالحقائقهذهعنالدفاعجؤقؤتهسزول!من

محازلإ،ايصر/لشجاعيقولآخرموضعقينجدهلذاداخلهفيالفهقؤة

لعاندفي/رف!المجهوالمنلمليبفي/نهقولىلمناولم./لقدس/لحتابغلمظهت/

ف!رهـلقور،لسنتناعليلمتال!لفايضعوهولملذيفينافىهوالعااللهن،لأهذه

01.383/لحقنحوءتقيا/لإ!ل

هؤلاءيسوقهاالتيالمنحرفةوالأف!ارالخاطئةالأراءهذه!لعليوللزد

277.صانظر3!3

.03صاانظر378

.03صاانظر9!3

.31صاانظر381

.231صانظر381

278،صانظر!38

692.صانظر383
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ئيرل!للقابسأالنالثلأنحا"حال

بعهديه،المقدسال!تابمنمناسبةنصوضا!يرلسق.يورد،المعاندين

اللاهوتييوحنامعقمناوإنجيل،القديمالعهدالمزاميرفيسفرمنوخصوضا

المتجسدال!لمةطبيعةبيانجؤيوحناالقديسوتؤجهالإنجيلهذالطبيعةنظزا

،الآبمعلهوالمسجود،الجسدفيظهرالذيالفههو!ونه،الخلاصيوعمله

واحد.جوهرالقدسوالروحوالإبنللآبإنحيث

وتفسيرهاالآياتل!ثذهالمستقيمالمعنياعطاءفي!يرلسق.اجتهدولقد

جؤواستخدامها،المعفمينالآباءمنسبقوهوقنال!نيسةوتقليدإيمانحسب

هذاعنوانعنهعبزماتؤ!دالتياللاهوتيةأبعادهاوإيضاحالصحيحسياقها

يليقولاالإبنفعلهماعنقبلماو!لالبشرلةالطبيعةخصائصبأنالحوار

إليوليسالبشريةطبيعتهإليبالحرييشيرهذا!لتصورهغ()حسببالقه

الفه.هوإذ،ال!لمةطبيعة

العناوين:هذهتحتمحاورعدةإليالنصتقسيمويم!نهذا

.عليها"38والرداخريإعتراضاتوسردسبقلماتلخيصا-

38.؟هالإبنئقذسالذيهوالآبهل2-

.الآب؟386منوسلطانهومجدهعظمتهيستمدالإبنهل3-

.؟387العملعليالقدرةالآبمنالإبنيستمدهل4-

ثاله2الملائ!ةمعيسخدوهل،الساعةالإبنيعلملاهل5-

لالوهتيه:يشهدفيناالمتجسدالإبنعمل*

اللاهوتيةتعاليمهعرضجؤمنهجهأيضاالحوارهذاجؤ!يرلسق.يتابع

وعلاقتهالإبنالوهيهعنيدافعأنهبمعنيل!ثااالخلاصيالبعدوشرحه

الأقنومأتمةالذيالفداءعملإيضا!خلالمنالقدسوالروحبالآبالأقنومية

-------.72هحهنظرا،38

277صرفطرا!8

.2!دصالظر86،

813صالظر87

.923صالطر388
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ا!قامة

حقيقةدائفايبرزفهو،خلاصناأجلومنأجلنامن،الثالوثآقانيممنالثاني

له.ماويهبنالناماولأخذيخفصنااناستطاعلماوالئهارئاالإبني!نل!اإنأنه

هو،الثالوثاقانيممنالثانيالأقنوم،الإبنالوهيهعن!يرلسق.ودفاع

.القولسبقكماالثلاثالثالوثأقانيمعندفاعالواقعجؤ

الثالوثعقيدةتصبح،وإلهربهو!ونهفيناالمتجسدالإبنعملوببيان

أعمالناخلالمننقدمهاوشهادة،حياتنافيومملوش!احياواقغابهانؤمنالتي

.القدسوالروحوالإبنالآبالواحدالفههوبهنؤمنماأنوسلو!نا

!ما-!ثيرة!تابيةبنصوصالحوارهذافي!يرلسق.استعانولقد

الآب،جوهرمنالمولودالإبنالوهيهعليواضخادليلأفيهارأي-القولسبق

الخلاصية،الأفعالهذهمثلفينايعملقنانإذ.فيناالخلاصعملهخلالمن

هذاعنوان!ؤجاءحماالفه.هوي!ونالأالأحوالمنحالبأييم!نلا

قيلماو!لالبشريةالطبيعةخصائصكلأنالمعاندونتصؤرلوحتيالحوار

تشيربالحري!انت!لهاهذهانالحقيقةلأن،باللهيليقلاالإبنفعلهماعن

!الآتي:هيالآياتوهذه.البشريةطبيعتهإلي

إئتتة:آتفوئونانغاتيمإتىؤآزشتةاكأثقذشةا)قائذيلليهودالمسيحقولا+

الفإ؟"938.انجنإئيففثلأئيتخذ!

له!عطئةتقئلهقدبل،ذاتهفيالتقديسيملكلاالإبنإنالمعاندونأدعي

الله.هوي!ونلاوبالتالي،القدسالروحمن

الإبنتقديسأنفيوضحالخاطنالفرهذاعلي!يرلسق.يردوهنا

ت!وناليفيقولويتابع093ا/لعال!المجلمنوعملهبرسالتهامرتبط

قدلمل!ب/بئيقالىلأنه.مقامرتبطان/لأممانل!وننولملالدو/ضحةالأ!ور

193./لعالما/لىلمرسالهمرلمقمبروليس،/لعالململى/بإهفيرسلآ،قذسه

عليهالقدسالروححلعندماتقذسقدالمسيحبإنقولهمعليردهوفي

متلىتازي!/لروخئئةزتمقذ"/تييوحناق.سجقهواستشهاد-هم-بما.حمامةمثل

"28.صانظرا

.28.صرانطر19،

م79



جمهـلل!للقابمأالتالثانحالا)حا

الزمنلمذنأفلنفحص:!يرلسق.يقولضك!يإ.إ293قاشتقز/لشقاءمقخقاق!

ل!ن/لجسدفيمجيئهقمل/لته""!لمةليقذسفلم.فيهتقذسلمنهقيلالذي

منلناتأتيل!نها،طبيعتنافي/لقد/سةنملك/لذينلانحن،مثلناصارعندما

شر!ة/لبدءمنذنالت/لبشرية/لطبيعةنلمتعرفلانكململم.عطئةوهي/لخاربم

قد/لبشزبة/لطبيعةلأنلله؟مشابقهانالتتقدلشهاوبو/سطة/لقدس/لروح

فإنها،الإلهية/لوصيةخالفتعندمال!نهاخلقها،ققصورةعليخلقت

اللهقزرعندمالمذن.نير/لخطيةتحتوصارتبالوتو/دليت/للههبةزقضت

فقدها،قدحان/لتي/لود/عةوحالةولي/لأرتبتهلمليلملبشريالجشىلييدنلم

ولمن،/لبشريللجنس/لثانية/لبد/يةهو/لسيعي!وننلم/ل!وئقمنف!ان

بالطبعلشريبلملهي!وننلمبدون،مريم/لعذر/ءبو/سطةمي!ودءل!ون

ول!لأاولى.لملأمجدنال!ليفنسمو،لنههولمحدو/بلممعهجميقالنال!ونحتى

بدون!انولوحتى/لروحخذل!أنصارلمنساتاقدنهلمطالا،/للائقمن!ان

صلولم-معيئةبطربقة-!بداية/لبشريةطبيعتهفيلشتقرالروح!ي-خطئة

.393االبشري/لجش!لخلقةنيثا

فيقولفيناالإلهيعملهمبيئاتقذسانهمعنييشرحدقيقةعباراتوجؤ

حسب-مآثلقد/لروحلأنهبو/سطةصار/بتافقد،د/ئقا/لآبعندهونهلمأو!صا

للهنخضعالذليننحن،عينهش!لنا/تخذو!مابالتتني.بنات!ه!المقق-/لجسد

إنه"يقالىالطريقةوبنفس.بذ/تهاللههونهلممنبالرغم،هـالله،باء،لمرعافقد

/لطبيعةنلأ./لجسدخلراأي،بشزيهوماد/خلليؤغل/لتقدلشنلأتقذس

/لطبيعةفعلمنهو/لتقدلشلأن.نفسطمنتتقذ!لمنلم!نلا/لبشزلة

/لتقدلشيفلكفهولهذ/،/لطبيعةهذههوثمرء/ل!لمة.لأنو/لحقيقية/لفائقة

193.ؤلذأقدمنها/لتي،/لطبيعةهذءفي/ل!ائن

:32.اير

28.صاانظركا39

283.صانظر193

م89



ا!قامة

مجئ!منائذيائخق،زوغ،الاتيمنإتيكغآناشأزلميئةائذيالمغريتجاء"ؤقتى2-

يي"593.يشقذففؤيتتثق،الآب

اللمةانيذعونقنعليردهسياقفي،الآيةهذه!يرلسق.يستدعي

الروحانائباتاليبهذايهدفونوهم،تقذسقدالفهمنأتيقدالذيذاته

الإبنانباعتبارالإبنروحهوليس،ئقذسوالذيالآبروحهوالذيالقدس

هيطبيعتهمأ/ذنقائلأيجاوبهملهذا.القدسوالروحالآبمثلمثلهإلهليس

/ل!بمنبالتأ!يدينبعوهوو/حدهولميضا/لروحلمن!ماو/حدة.طبيعة

لهب/لآمنلولود/بنالإنلأ:بنالإعنغريتاليسلضالمالروحنغيرلم،!ينبوع

693.االفائقة/لطبيعةهذءثمزهوهول!زبما!ل

ألوضحلمنالمسيحقالهماإنبقولهالسابقةالآيةعلي!يرلسق.يعققثم

!روحه-لملروحلنان"يرسلىلميعد،/نه/ذن.يضابنلململإوروحب/ل!روحهو/لروح

/ل!بمنليبثقأنهولحذد/لحقروحوبشمتهعند/لآبمنليبثق/لذي-الذ/تي

هوإذ/لقد!/لروحئيىشل،اللههو/ذفالوببن3171.لهسيشهدنهلمويعلنذ/ته

893.هو/لنهإ/لإبن/نابوضوحشاهذ//لقدلشينفيليمل!ييضالمروحه

إلهكمالربثدوسكأنيقديسينتكونون2-

لالوهيتهوتشهدفيناالمتجشدالإبنعمللبيان!يرلسق.يوردهاأخريآية

نفاولمبد!يدلافبالظولقذسهالخلوقاتلمطبيعةفيلملروحليفلأعندما)نهفيقول

نحولملشر/نحرفتنهاغيرلم،خطئةبدونخئقتقدلملعاقلةفالخليقة...ستستفيد

لمل!لخالقن.لأخالقهاش!لىعليلت!ونلتقدلشهاتش!ليهارعالمفقدفلهذ/

693.إلهحمإالربقدوسلأنيقديسين"ت!ونونيقولىفهوولهذ/قدوسهو

تجديدناعمليةفيالقدسوالروحالإبنمن!لدور!يرلسق.ويري

:26--ايوه9.

283.صانطر9

.682-82صهانظر93

(862صانظر93

287-288.صانظر9!

م99



ل!ا"مهللقاباللأالثالث!نحولء"

عليخلقناقدأيضاأنحن:فيقولالإبنصورةمشابهينلن!ونوتقديسنا

-التقدلش!يدهو-لإلتأ/لإل!يةهذه/لصورةلمنحنامانغير3.و!شبههصورة/لقه

.004/لقدصر!/لروحطريقعنبن/لإفيباشتما!نا

/نزلقتعندما،نهفيقولالبشرلةلأجلالخلاصيالإبنفعلويصف

عليمزهـأخريتجذدنا/لر/ئعةصورتهاوشوهتنحو/لخطية/لبشرية/لطبيعة

ن!ونأن/لقدس/لروحلو/سطةوأشحطينا/لبد/يةفيعليها!نا/لتيالصورة

.101شيء(حل/لآبخلقبو/سطته/لذي/ل!بن/يلملخالقصورةمشالهين

إليرسالتهفيبولسق.سجقهبمايستعيننجدهالتعليمهذاعليوللتأ!يد

/تجئئلمقأيضاب!اأتقخض!/تذيقأؤلآبيآلإاقائلأ!تبعندماغلاطيةأهل

نأ!يفيةفيالقدسالروحعمل!يرلسق.ويدرككي!غ"204.تيضؤز/ثسييغ

خلد/لملقد!الروحيرسمهاالتيهي/لعمليةتلئهأإنفيقولفيناالمسيحيتصؤر

ناظيىلننجميغا"ؤنخنأيضاالرسولبولسبقولهنايسترشدوهو3."إنفوسنا

غينقا،جمنالضلوزةتفذإلنى،تتغئزجمزآةفي،!فاق!شوكتبؤخ!الزلثقخذ

الزوح"ا.4.الزثمنقخلإ،!قاإلتىقخد

يذغؤفغآقيشتجيلآالشتبفيقذاؤاجإ،مقنجميغفغؤاثقذييصيناثقذسقلان4.

..""هأشئختانكنيشةؤشطؤفيإخؤتي،ياشمت"أخئزقائلأ:إخؤة،

صارلأنهويتقذسئقدسالإبنإنأهذابولسق.قولفي!يرلسق.يري

قنلقدالمتجشدالإبنان!مائقدسفهوالفههو!ونهفال!لمةإنسائا

ئقذسذاتهفهوإذنخلاصناأجلومنأجلنامنالبشريةطبيعتهجؤالتقديس

طبيعتهبحسبمعنايتقذسأنهغير.القههولأنه،طبيعتهحسبقدوسهولأنه

288صالطرا

8\لم2صدالصر:ا

؟016علاا!

-!288الطر:!

203صرالطر.ا



ا!قامة

بحسبتقذسإنهعنهيقالولهذا،عينهاالبشريةطبيعتنااتخذعندما،البشرية

منيخجللاإنهإلأ،الفهوهوال!لضابطهوأنهمنوبالرغمالطبيعةهذه

.ت6.خوته!أيدعوناأن

(7101إتجيكغآتيإتي.يتاقى"لآآتز!كااه.

مذعين،الوهيتهوان!ارالفه!لمة،الإبنمحاربةعليالمعاندينعمللقد

فيالتقديسيملكلاإنهحيثالخارجمنله!عطيةالتقديسقللقدأنه،ه!ذا

المعاندونيعتبرهوالذيلقدساالروحبواسطةالبشرباقيمثلتقذسقدوإنه،ذاته

فيقول.الطبيعةفيعنهويختلفالإبنعنولعلوويسمويتفؤقفهووبالتالي.إلهإنه

ض!ميغنهو/،القدس/لروحبو/سطةتقذسقد-ل!لامه!اوفقا-لناالإ:!يرلس.ق

.804أالطبيعةفيعنهمختلفهوققرفعو/هواسميققطرببئعن

المسيحقولفييري!يرلسق.فإن،المعاندونلهيروجماع!سوعلي

عليواضخادليلأإليى"آتيأنييتاصأتر!ى"لاللتلاميذالمجدله

لافينا-إلوهيتهالمخالفونين!رالذي.الإبنعملأنبإيضاحوذلك،الوهيته

ولقولهذاتف!يرهممستنزايتساءللذلك،القدسالروحعملعنيقل

كليققلو!يف/لقدس؟/لروحلو/سطةفيناويس!ن/لإبنيأتي/ذنأو!يف

/ل!لن،ؤ/يأقلهوققمعشر!تناعلاقة/لقدص،/لروحز/يهواسميقن

/لروحمنأقل/لإبنل!ونو!يف/لقدس،؟./لروحخلالىمنؤ/يخلالهومن

يفعلهمايفعلن/لقادرأوهومنه/سميلملقدس/لروحل!ون!يفولم/لقدس؟

لالحقيقةقالىقد/لإلنلآنفيه؟،،لشر!ناأنقادرر/للإلن،هوؤ/يضا/لروح.

وصعدتمولملأبين!نمقاأنلبدنهلأ/قئغ،،آتيآييتياض.أتزئح!غ"لآ

لملقدسلملروح/ن/ءذ/لقدس./لروحطرببئعنخلناد/فييوجدفإنه،بالآ/لي

9."./لإنسانأروحح!لةفيهو/لحادث!ما،خارجهمنلهيأتول!اروحههو

92.صالظر71

.41018يوحا01

292صرانطر81

.392صرانطر11



لط!جمرللقابط!أالنالنانحالحواا

الشاغة.آتمتقذالاتث،ؤقاذ:"آيقاالشقاءنخؤغيتي!ؤزقغيهذايشوغتكئغ"5-

يئغطيتجشبخلغقىشنطائاآغطيتةإذآيضا،ائئتيئقخذكائنتفخد

الإلةآتتيغيرفوكآنالاتبئةةائخياةهتيؤهذ؟.آغطيتةفنيكذآتبئةخياة

انغفل.الازضبىغتىقخذتتآتا.آزشئتةائذياتمبميخؤيشوغؤخذكائخقيقئي

ذاتتعنذا!ثآئهاآنتقخذنيؤالا!.آ!قفئةقذلاغقلآغطيتنيائذي

ائذينيلئاسيىاشقتآظقزثآنا.انغاتيمخؤنيقئلمجتذكييخانائذييانمخب

ؤالآن.!لآقتخمطواؤقذيي،ؤآغطيتفغتتخائوا.ائغاقيمنآغطيتني

41.جمتبك!.مقفؤآغطيتنيقا!لآنغيفوا

عبزفيهاالسماويللآبصلاةمباشرةصلبهقبل،المجدلهالمسيحصفتيلقد

الإبنفب!ونه،خلاصناأجلومنأجلنامنأتفهالذيالخلاصيعملهعن

الحق.الإلهوعزفناالحياةوهبنافقدالجوهرفيمعهواحدوهوالآبلفهالوحيد

دليلأهذهاتخذواقدااا/لحقائؤ!أقلبعليتعودو/أوقد-المعاندينغيران

وبالتاليالجوهرفيالآبمعواحدهوليسالإبنبأنبهنادواماصحةعلي

الإبنلطلب-قولهمحمسب-الداعيماوالآالآبطبيعةمثلليستطبيعتهفإن

طبيمتهنقول!المحسبهوالفه/لذينريظهر/لإبنألمأو،ئمجذهأنالآبمن

412.إو/لشلطةو/فلك/لجدليقصها

الخاطنالتفسيرواستفلالللآبيسوعبصلاةالمعاندونهؤلاءي!تفولم

الرسولبولسق.قالهماأيضاحزفوابل،الإبنالوهيهلان!ارمحاولتهمفيلها

أ"نئغ،ضتئئفؤه/تذي،هذ/تشؤعتجقل/لتهقلم/بئمز/ئيلتيتهتجميغيقيتا!قئيفتغ

نأيعنيالآيةهذهفي4ا"جعلأاالفعلانعليشدذواحيثؤق!صييخا"13"،زتا

هل9ويقولونرئا،"جعله"قدالفهفإنلهذا،بالطبيعةرثاي!نلمالمسيح

يقبلالإبنوأنالإلهةوالسلطةالمجددائفاالإبنيعطياقيأنمن-.إذدطتحققت

ا-8.:17يوحا،ا

.03.صانظرا،

.492صالظر!11

2:36.اع113

:17.7برفي"(عطى"المحلوأيصئاا!"

م201



ا!قامة

ا.افرح؟إهب!لهذا

هذهلمثلالخاطنالفهمالييؤديالذيالسببعلييده!يرلسق.ولضع

الذي/عتبار/لوقتالتحاشونأنهمفيقولالمعاندينقبلمنوالأحداثالآيات

غيرمفيدة/لوقتهذ/معرفةلو!انت!ما،حد/ثهذء/لأمن!لتشيرلمليه

/ل!لمةنلولملأنهقوالهم.ولمتف!يرهمجنونريظهرونوه!ذ/،لنالإلنسبة

عننتفاضيلمن/لم!نمنل!ان،ليننايحللمأنهولو،/نساتايصرلم

/ل!بنعنقيلما؟زمنةغيرمبالين،/لأحد/ثرصدفيوالدقة/عتبار/لوقت

ل!ب/لآخلقبهو/لذيب/لآمجدءبهاهو/لذيالإبنعنحدلته!امثل.الوحيد

حمشهتألملمنهوقولهمللموسوغيرلملؤليغيرلممعه/لربوليةفيو/لشرببنشيء

فيوالحربةورجتيهلذيه/لساميرفيوجماحاتظهرءعليلملجلدوقمينطبيعته

416.إشزآمورهوأ!ثر/لأ/لذي/لوتق!بنوإنهجنبه

لصلاةالعميقالخلاصيوالمعنيالصحيحالتفسيرق.!يرلسئعطيوهنا

فعندما،معكوسأتفق،صديقيل!أصحيع:فيقولالآبمنالمجدوطلبةالمسيح

جسدهؤ/حيالنفسهزخز/لوت-فقد/لآبوقؤةح!مةهو/نهمع-صارلمنساتا

طبيعة-مابطربقة-رتص!/لتير/لبشرلة،للطبيعةة/لحياعطيأنهأيلم،لجياته

أنه/لتمابي/ظهار/لجسدوعلي/لحياةءعطالمعلي/لقدرةلأن.بأقنومهخاصة

لا/لقدرةهذه،جسدلدعيطالالشوع،جسد!انلوحتى،/ثوتعليليلو

ل!ن./لإلهيةالطبيعةفقص!/لأ،/لوجود/ليءتجا/لقي/لخلوقاتمنأيتخص

/لرغمعليجسدء،3قا3قد/لإبننأ!يفسهولةوب!ليرينللمرءلملم!ن

بطرس/لرسولىقولىخلالىمنوذلكلملقيامةهذءوهبهقدب/ل!/نيقالىنهمنلم

،قخذ/غطاةؤتمفؤ/ت/لآمقأقاقة/تذيبإلف!ئؤمئوقبإلمئذليئئئغهـتم/لآبعن

لليهوذنفسه/لإبنقولىخلالىومن/لتة!فضاؤزتجاقي!غ/يقاتغ/يئختى

بالجسدماتفقد،!إنسان.لأنهأتإحيرأقيفةتلأثةؤفي،/ف!ييلهذ//ئفضولم

بقدرةمو/تالأمن3قاوقد،لملطبيعةحسبفهو/لحياة/فقههوب!ؤلهنهمعلم

البشريةطبيعتهحيثمنمثلنا!انإنهمع،ئيبزعنهلا!كيرموص!وفة-وفعل

4!2.صانطر،5

.92هصنظرا،16

م301



ل!ئبيللقا!النالنونحال!ا"

لهؤلؤمن/لجسد.خارجوهوليس،/لآبمنلإلتأ!يدئمخدفهووبالتالي

ص!رعندمال!ن،/لجدل!ذ/حتياجلمفيهوليسلأنه،/بههمن/بههو!ؤله

لمللائقةفعالطلملأتلكمثلىعلي-/لقدرةطبيعتهحسب-يملكلاو!إنسان/جنسانا

و/لتي،لمليبزعنها/لتيلا/لعؤلةوهذه/لقدرةهذه-ماولطربقة-قبلفإنهةلالته

/لإلنغيرإن./لبشريةللطبيمة/ل!لمةمنمعونةأنهاعلي!تفهم/نيم!ن

فيونشأتجشدقد/ل!بن!انولوحتى/لقدرة!قي/بهولأنه/لآبئمخذ

غطيتنيأ/قذي/فققلزضيى./لآ!كلتىضخذتذ،تمتاقالى:ل!لأ/نهلأ.الناسبينالعالهـا

يوت/سلطانتبطلنلمردتلمنتلم،ب/لآؤايهايقولى:نهو!أئحقئئة،تمقذغفللآ

طبيعتكفقطل!ن،لتممهنلم/بسانلشتطيعلاالعملهذاغير/ن،/لصارم

/لذي/لعمللمتمامفينجحتقدفلهذامنهاتيتلمقدنيولأ،غير/لفلوبةلحتية/

تعملها/لتيعينهاعمالىك!الأإتماعلي/لقدرةلالزةفقدلملمنيلأ،منينت/ررتهأ

ل!نإنسانإنيومع.لشزيةطبيعة/تخذتنيلملشبب،لملقدرةلنفسآنت

نيلأنتأمجذني/ذن.عينهاقدرتكملكأفإنيجوهركمنتيتأقد/؟نيلشبب

لمل!ي!لظهرتولميحمى/وفعلكقدرتكلينلم/لآ،مجدليليسبنسان/با

نتبئنأنويم!ن3./لوتليلونه-لمتوصفلاوبطربقة-بهأنا/يتحدر/لجسد،

قالىلأنه،قبلمنيمل!همالمو!ر/مةمجذ/يأخذنلميطلبل!انهلملوضوح

قئبنمجئذذليق!ا/تذيئمجل!بإذ/تلثمجئذفي/لآ7يقائتهتمضحذنيق//ؤ/ل!للاب

ذ/تهخلي/ل!نه،زلى/لأمنذ/لد/ئم/لجدله!ان/لزبلأنلمئغات!"،.تحؤني

/لذيمجدهلشترد/لآنوهو،لشزيتنامستوي/بهيتنازلعندما/لجدهذامن

صاحبهاوماالأخلاءعمليةعنب!لماتضق!ز.طبيعتهحسبالأزلمنذله

/لفتزهنعرف/نإذنجذ/الضروريومنلتدبيرالتجسد./لإهاناستامآلامن

لتجشدءلملسابقوالوقتخلاء،ولمل!التجشدحد/ثلمفيهاوقعت/لتيالزضنية

/لجدلأنلتمخدنلمفيهيطلبلمالذي/يجدربهوب!ؤلهفيهيظفرو/لذي

17".هو/لئهاب!ؤلهله!ان

692-992.مرانظر17،
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ا!قامة

قدس"418.جبلصهيونعليقيكيقسخثفقدانا"أما7-

عنالمسيحقالهوماالجديدالعهدمنبآياتفقطليسالمعاندوناستعان

الأنبياءلسانعليالرببهنطقبماأيضال!ن،عنهالبشرلنسجفهاونفسه

اف!ارهملتعضيدمعناهحزفواانبعداستخدموههذا!ل،القديمالعهدفي

ليسهووبالتاليالآبطبيعةمثللي!ستالإبنطبيعةبأنواعتقادهمالخاطئة

الفهمجدهوالإبن!ان"لوفيقولونالآبمجدهوليسوأيضاوفلكرث

مثلمثلهال!لوملكربهوالطبيعةحسبي!ونأنسيجب،بالفعلالآب

لسانعليأيضايقولاذن،لماذال!ن".أخريطريقةبأيوليستمافاالآب

الح!يموالتلميذ،قدسيجبلصهونعليمليقشحئهفقدنالمما"لمالمرنم

ف!ميغ"941.قدو/نهزباصارقدنهلملنايؤ!د

ال!نيسةلإيمانوشرحهالآيةهذهلمعنيوايضاحهالأف!ارهذهعليردهوفي

والذي،البشرلةأجلمنالخلاصيوعملهالالاالله!لمةالإبنشخصجؤ

استخدم،وحدهاالخطيةخلاماشيءفيىوشابهناجسذاصارعندماأتمه

الإخلاءعمليةعنالرسولبولسوتعليمفيلبيرسالةفيجاءما!يرلسق.

التاس"02"،شيئ!!ؤغئد،ضائزاضوزة،آيخذانفشةاآخقىالمسيحإنوقوله

منشيئايفقدلمتجشدهحالالإبنإنأول!ا:أمرينعلييشذدليوذلك

وثانيهما:مجدهعنيتخلولمتنازلوبإرادتهأنهبل،الإل!ثيةطبيعتهخواص

الأبدية،الحياةوميراثالقيامةجؤنصيئانلناهذاالإلهيعملهخلالومنإننا

إنه!يرلسق.فيقولالجوهرجؤللآبومساواتهالوهيتهعليبهذامبرهئا

ش!للهد!نلم،/لتهمن/لولور/ل!لمةقنو3،رلمننعيلمنلم/لضروريامن

وبسبب.طبيعتهوفقو/لسمولملسيارةحالةفي!انل!نه،تجشدهقبل-العبد

ر/رتهلإرصاو!ما،لملعبدش!لفاتخذه!ذلميظهرنلمتيرزللبشرلممحبته

عليشا!رلبئلهن!وننلملابده!ذ/غير/لطبيعي،/لوضعهذافيجلنالأ

ضعهبتو/يظهرأنهليلا،وتذللتنازللأنهطبيعتناتفوقمورلممن-فعلهما

2:6)س(.مز

.303صانظر16،

2:7.فبلى.!ا
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جمدلال!للق!د!دأالتالثانحالحا"

ؤجدنا/لذيننحننستطيع!يل!ن،/لذ/تيمجدهعنيتحئىنلميجبن!ا

لأنعلي.لم/ليبو/سطتهنصعدأن/لأرض،سفللمفيومطروحينضعففي

/لم!سعليل!ن،عليهولمئجبرققأن/طلافالشتطيعلاسفلهولمقق

العظيم/لجهلىفمنولالتاليوشصمو.ليلبققلتبعيقارنلالماسفلهولمقق

عليللولأجلنا.معناهناليقيلمن،حالتنالشببمجبز!انأنه2يطقن3

/ليسيتحؤلء/زدرا!ل/بئؤلقولىنف!رنلموالحق/لح!مةفمنالع!س

/لوتذ/ققدلمنه!ما/لسهو.لأئه/لفائق/لجدمنوسئهزملوصفلابهاء

بطبيعتههور/لإبن،أنهمعللموتخاضقا!ان/لجسدنلمبسبب،بالجشد

رالإلهية،طبيعتهتتأثرنلمورونولي/لأحالتهلملي/لجسدقاملمقدو/نه،/لحياة

/لتدبيرحسبلىنهنقوله!ذ/،/لوتسلط!نحط!افإنهبالحريلبر،/طلاقا

فإنهالرلبوهو،الطبيعةحسبهو/للهلأنهل!ن/لعبد.ش!لفيصارقد

مهزوقاوصار،/لعبوريةخزيتلاشيوهت/للحزنمستبئا!انطوقفلم

ل!ان!إنسان/لأمو/تبينبقيقد!انلووبالتالي.الأسنىمجدءماملم

.،/لحياةعنيلم،ولي/لأحالته/ليولعرتفعصمدنهلمبمال!ن،/لمبيدبين/ستمر

/نتصر،قد/لوت،يرلمبأنه/لأنطباع/لوت/لتدبيز-لجمشه-عطيلمنلمبعد

بعد.وسلطانهسيارتهسيطهرنهلمبمعنيعملهسي!ملنهلم/لو/ضحمنفإنه

قانونحسب،/لفالبهول!وننلمقصير-لتدبير/خلائهولولوقت-سمحنلم

وهو./لعرش،فيوشري!ه/لجدفيل!زبمساوهوبينماوه!ذا/لعبورلإ.

ذلكلمليمزةلأولى/رتفعقدلمنهماوبطريقةيظهرهذ/فمع،لملهمنلمله

ضغتمختىتممنيغق"/خليئى:قائ!ؤ/ل!بدعاهولذلكو/لأسمي./لفائق/يجد

لوصوفةغيرلململإليهةلملطبيعةجبلتها/لتي/لطاعةنلأ.لقذقيك!قؤطئاقيذغذ/تم

لا!ان/لذي،مختصبناقدقيتحتبالفعلصارتقد،بهاخاصةوءنها

لأنهالصعابعليالتقلبعليالقدرةلديه!انتولا!إنسانشيئايفعل

/ل!ل!يةطبيعتهبظهورات/لبشزيةطبيعتهز/نقدلأنهل!ن،جسذ/صارقد

لتحتى/نبدون/لربوليةعرشعليجليشا/لوحيدصارالإبنوحينما./لفائقة

يفعلهما!للأن.ألخليقة!ل،/ل!بطرلقعنسئخضعفإنه،جسدهعن

تأ!يدب!ل/لآبيفعله،يفعله/ل!بنإنيقاروما،بالقطع/لإبنيفعله/لآب

م601



ا!مة

/لإر/دةلهلمذ/ل!بلأن/لتساوي.عليخلال!امنتتم/لأشياء!للأنوذلك

431./لقدسر،/لروحطرببئعنبالإبنشيء!لليم!او/لفعل

!ذخز"22/.أغطي!لآي"!فخب*

قدالإبنيخصماأنبإدعاءالإبنالوهيةعليهجومهمالمعاندونركز

حسب-الجوهرفيللآبمساوغيرأنهباعتباروذلك،وعطية!هبهناله

أيضا،وعطيةمنحةهوالإبنمجدأناعتبارإليذهبواأنهمحتي-ف!رهم

إشعياءسفرفيجاءبمامستعيئاالخاطئةالمفاهيمهذه!يرلسق.يقؤموهنا

ا!يفبقوله/لعاندين!ومعليويعلق،خز،غطيإلآئملآ،ؤضخديالربوقول

ب!ليقولى/لآب/فئهنلم/ذمحتويبدونوتمئقءهماهو/ل!ومهذ/ل!ونلا

/ل!ائناتمنلأيسيسمح!انحتيولالآخزا،غطيإتملالمؤقخلإيوضوح

ج!ولىتشار!هلمن،عنه/لجوهرفيالختلفةوأعنيعنه/لمختلفةوبالحري

لجد./فيتتفوقت!نلم/ن/لعظمةهذهت!منمرلملميوفي./لوهيتهعظهة

ن3/لضروريمنليسنهح!لملم/لخلوقة؟/لطبيمةمعيقارنلاالذي/لخد/لي

423./ليه؟إو/لدخولىلممنه/لأقتربلم!نلا/لإلوهةمجدنتف!رلم

الملائ!ةتمجيدو!ؤالإبنربوبيةفيوالإبنللآبالمجدفيالمساواةوتتضح

/شعياء//ن!يرلسق.فيقول.الخليقة!لعليسلطانهوجؤ،لهوخدمتهم

/لسيدلمرألبيذ!ر/ز/لمجدهذ/منلمقلليس/ل!بنمجدلعنيقول/لنبي

ونحوواقف/لسرفيمال!ي!ل.يملأومجدءومزلفععالب!رسيعليجالشا

،والواحديطيرونوبأثنينارجلهمينطؤنبإث!ين.أجنحةستةواحدل!لله

الواحدقبالهالواحدالبداية،فيقدوسقدوسقدوسللآخر،بنشيديصرخ

نفسللإبنأن)ذنتعتقدالآ.مهيمنواحدصوتجؤثم،خفيضصوتفيمنهم

القواتتقفوحولهالسموونفسالواحدالمرتفعالعرشله!انإنلأنهالمجد؟

وسلطانمجد،مؤ!دةلهالخلائق!لوعبوديةخف!وع--تمثل-التيالسمائية

.603-403صيطر211

.24:8شعباءإ221

.703صنظرا،!3
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لطدجمرللقل!الثالنونحالح!ا)

ي!ونأنيم!ن،أو!يفللترددمجالهنافهل.العرشعليالجالسذلك

لايتحقىالإبنإنفيهئعتقدالذيالحدإليتفشيقدالجهلأنشكهناك

تمافا؟إ"42الآبمثلالطبيعة،بحمسببالربوبية

قغأييهفخب!ؤيأتيشؤ!الإتشانيانجن"قإنلليهود:الإبنقولوفي

دليلأ!يرلس.قيري،غقلإ"425خشتاؤاحل!ئحليخافييقلآئتإ،ؤحينئذ

الوقتفيسيأتيأيفيقولعليهموسلطانهللإبنالملائ!ةخدمةعليضخاوا

غرباءومعهيأتلن/نهنقولىغيرأننا،عمالهلمحسبحدو/!لليجازي/لناسب

تحتبالفعلهم/ذلجدمونهالذلينللائ!ة/ومعهتيسيألبر/بإءيفتخربرفقتهم

.26"أوظ!هسلطانه

الملائ!ةعليليسوسلطانهوفل!!الإبنربوبيةعلي!يرلسق.ويذلل

فيالمسيحلسانعليجاءبما،العالمفيالعاقلةالخلائق!لعليبلفقط

!ل/بئيقولى/لإبناإن:فيقولضؤتي"تشقغ"يخزا!ؤقائلأاليهودمعحديثه

من!لعنللآبيقولىعندماوذلك،لهجمئذهي/لعالمفيالعاقلة/لخ!وئق

يقولىلبدبهلؤمنلمقنوعنضؤتي!تشقغ،يخز/في/سرئيلىشعبمنلهمنآ

نثبتأنعلينا/لسهلفمنوبالتالي/ئخطيزة"هذهجمقخزقيشتئميخزف"ؤلي

/يجدرلبهونهلممع/نساتا!ؤلهالآبمنئمخد/لإلننلمعدلبةلشو/هد

مجدنلملبعونالذينهؤلاءمالم.ئقادلممعهو/لجليس/للآبعرششرفيوهو

/لخليقة!لعليوظ!هسلطانه/نيقولونو/لذينم!تسبمجدهو/لإبن

وأنعارهمعنليخلو/ن/لستحيللممنلل/لصعبفمنخارجهمنمستمدهو

.127!/لدليونةمنيهربو/

.317صانطرا!ا

5.16:27!ات

803-903صانظر،6

903.صانظر3!ا

م801



ا!قامة

"128.فف!تقضي!ثاشتقاقةقضيمثالذفويى.ذفيرإتىآللهياا)!زسييت+9-

شتخببينآئمتؤقاالثإ.مجئذنجغقةؤنجذتقذلائبقزيغياتخاثالآ1+

ؤئغطي!ئذغى،انغيتيؤائنغصليمأ،يكونقذا.يشوغؤئشقينةانجنأؤتيإين

يكونؤلآ،اقئببإتىيغفوتتيتغقىؤيفيثآييإ،ذاؤذ!زليمىالإتةالزث

.1(نجفايةئمف!!

."فغةآيضأقشتفيثتضيز!ئا"إن+

لهالحقيقيللمعنيالمعاندينوتحرلفللآبالملكالإبنتسليمموضوعقتل

الهراطقةادبياتفيخصبهمادة،:22-26(اا!وه)بولسالرسولذ!ره!ما

وشرحهالموضوعهذالمواجهةال!نيسةآباء!ثيرمنتعزضولقدو!تاباتهم.

وهنا.النيسيغريغورلوسوالقديسأثناسيوسالقديسومنهم،وافئاشرخا

فل!ه،وأزليهالإبنالوهيهعنمدافغاسبقوءفنشرحيتابع!يرلسق.نجد

ويستخدمانقضاء"لمل!هليس!الذيالإبنعنالإيمانقانونفينذ!ر!ماأو

!هبةا!فلكهذاجؤالقديسينشر!ةآنمبتئاشرحهلتقديم943الآياتهذه

ل!ونلا!يفأل!ن:فيقولفل!هأزليةعليدليلأوضحهي،لهمفعطاة

لييقلالأنهللهذلإن؟حتآمثال!،بالجهللملؤهلموشاليه!امنيجعل/لذيمر/لأ

وفل!ه/ل!ل.عليو/لسلطانفلك/لهل!وننألسيح/خرسويآشخصبأي

حسبهوفل!هلأن،معنايحدثمثلط/لخارجعمنلهتمنحعطيةهوليس

إذن.م!توبهو!ما43.!ققةأيخضاتضبئرقشتفلفه!تا!لمئهنحنماأطبيعته

شا!رينن!ونحيبالتتبي!رمنافقدنحنمائململكنلململسلطةفهوله

عليسيملكلملذي/لسيحمعسيمل!ون/لقدلشينأنبمعني!ا.بطربقةله

و!يفمتزعزعهغيرلملسلطانهذ/!ر/مةست!ون!يفوحينئذ/ل!ل.

فيه،سيشتر!وننهم/يقولونلملذي/لسيحسلطان!ان/ءنل!ؤبدسيمل!ون

توقفقدل!ك!/لسلطانهذ/لمنحقق!انوإنوسينتهي؟!اوقتفيسيتزعزع

/لتيالأساسهووماوسلطانهم؟فل!همب!منفإلين،سلطتهممارسةعن

ا:8.عب8!ث

317صانطر2:44،7:13041دايخالدحاءبماايفايثهدوبعاليهالمدكورالآياتوبخلاهـهذه9!

.212:نجصو02
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ل!دجميلل!بالمأالثالتانحلألا)حا

هذلميههمنغيرقادرلمللفلكههـادع!قدقق!انلمنشر!ته!اعليهسئبني

ولمنلمعمونئبققمعتدعمونققلشقطنلمغير/لضروريمننهلمملم؟/فلك

تتزعزععندما-يقولون!ما-لهذن/لأساساتسقوروصع/لأدو/ر/لعلياتهدم

431.و/لمال!ا/لخزي/بهي/لقدلشينءرجاسيؤلىفحينئذو/لسعادة/لجدسسلم

اللإ؟".فؤةؤلآائكت!تلآتغيرفوقتضنوق،إذيهذا"آتيممق+01

خان".مفاشنيءيكنتغبهءخان!ؤيغيير؟شنيء"حل+

هو،الوهيتهوان!ارالابنعليهجومهمفيالمعاندونعليهر!زآخرامر

معواحدبإنهيؤمنونلافهمالآب.منالعملعليوقدرتهقوتهيستمدالابنأن

والفعلالقدرة!ؤالذاتيةالإلهيةقوتهعليهين!رونوبالتاليالجوهرفيالآب

تحريفعلي!عادتهممعتمدين،الآبمنالقوةهذهيستمدانهولرؤجون

تمق/لاهلقيقلثرلآق!غ:فوئرتم/فخق:لل/فخقق!ئمؤقالىتشؤعلتتجاق!ا"مثللآياتا

تغقئةقهذ/ذ/ذغمينضفقالوقتيقلى.تيطز/لآقيقا/لأشيئاتفسي!جمقتيقل

ن!مقغتم!قا.شيتاتضمييجمقققلتمققبزتمتمل!هـتمتايضناولم،اأ:رليىه.!ذلذئبئ/لا

زشتني!تم/تذيله/لآقشييئةلبنقمثييئتىطئفتملآللأئي،دئةغ!ؤذلئؤنتى،دليئتم

3(..:)يوه

يظن،لملوقح!رم/لعاندلينأ/نبقولهالش!وكهذهعلي!يرلسق.ولزد

غيرقادرعليبالفعلنهولم/لنهتلائم/لتي/لقؤةتنقصهب/لآؤلذمن/لذيبن/لإنلم

ولملضا/ل!لامهذ/علينحننزرلمنبسهولةويم!ن.وضعيفلبر/لعملى

،لمذتضيلونلهذلم"تمقي!شيقولى:فهوغليهمب!لامهيزرنلمنفسهللمسيحلم!ن

وهو/لححمة/لآبصورةهونهلمحما،لأنه/لنإ،33"فؤةؤدلآ/فئبةتغيىفوقلآ

أنهعليئذركنلملم!نلضالم/لختهـا،فه!ذ/وهومجدهعشطوهولمجدو/

ب!شلىء!لم!توبلآنهسي!ونوما!انما!للهاخليئ/لتيهو/لقؤة

/لذليئءهولايصنعمثلمانهلمبمعني.33"!اتهمفاشئئءي!قتغؤبيييرء،!اق

-------3+.2صانظر-،

.:24ا2صض2

ام.ا



ا!قامة

وخبرتهمبألبلهممشفولاتهم!لحجار،و/لألمبالنحا!/ليدوي/لعمللتفنون

مايخلق/لآب/فتهفإنعتقدلمماعلي،ف!هذ/-خريلمآلهل!يوليس/لفائقة

هو/ذد/ود/لطوباويفإنلغ/./لذ/تيةقؤته!انتلو!ما/لإبنبقؤةيريد

،/لقؤ4قوتكفز،الفهقائلآيرجوءفإنهللآبالذاتيةالقؤةهو/ل!بننلمفدرك

قائ!ؤ/لسيحدعاقدجذ//لح!يمبولسق.نلم!ما34/عفلتهالململمجلنامنلم/لتي

.435"!اللإؤحقة/للإفؤة،قب!لسييح/نه

فيأتقهوماالخلاصيفعلهخلالمنالإبنالوهيةئثبتآخرموضعوفي

نست!ملىوفؤر/،لملآب/فنهقؤةهوذ/ته/لإبنألهـنفيقولتجشدحينالخليقة

/لسماءتشطلميشيء،ء-غيرموصوفةلطريقة-ختقومعهبه/نهقائلين

رو/خالمم!وئ!تهصنعنهلم!ما،عليهاماو!لرض/لأسسولمفيهاماو!ل

-لمنب/ل!برضي-/لوحيد/لإبنتعقدعندمالى31".ملتهبةنارل!يبوخد/مه

/لحياةقنحلعنساتا،/ل!بومجدقؤةهوققفصار،/ثس!ونة!لئجلص

/لبشرمن/لنجسةرواح/لأوطردالوتذ/قو/قد/لقبور/لذليئمنقاح!ولمللأمو/ت

بسلطان،/لقؤهنفسلها،شبيههمعجز/تجريولمللعميانوبصزانوز/عطيولم

.133ابالنهلييق

عملهمووحدةالثالوثأقانيمبتمايزايمانهعن!يرلسئعبزق.وأخيزا

/لرببئفإن/لخليقةفيشيئايفعللمن/ل!ب/للهيريدرعندمافيقولوطبيعتهم

وذلكخاملآ،/ل!بل!ونلاشيتا/لإبنفعل/نحتيولاغيرفعالى،ل!ونلا

حدةو/طبيعةولهمخر/لآفيئدزكلمقنوم!لنلأ.حدو/و/لخالقحدو//للهنلأ

قنوعلمول!لمتماليزةقانيملمثلاثنهملمئبرك!انولنحتيو/حدوجوهر

.38!!تية/لذ/خصائصه

كما68:!62مز013

مر،317-\،؟انطر35،

ا:40.4ءنرالظرآ،1

93132-.صانظر37،

.23هصانظر138

ما11



ل!ثيمللفاي!أالنالثانحالاح!"

قئغئقة"913.فكزالزثغزفققلائة+،1ا-ا

..""الفهفلآئكة!لنة"ؤئتشخذ:يفولنبمنغااإنىائيكزآذخلقتى،"ؤآيضا

سيمجدلسانوحلرحبةحلستجثوليإنه.الربيقولحي))أنا+

الفه"؟،،.

الصحيحالمعنيلتوضيحوذلكالعهدينمنالآياتهذه!يرلسق.استخدم

المعاندونأساءقدآيةجؤم!انتهللإبنئعطيالذيالقولمالتفسيروإعطاءل!ثا

عنلهسؤال!ث!اعندتلاميذهمعالمجدلهالمسيححديثفيووردتاستخدامها

أخذ،بهقايغق!افلآالشاغةؤتفكائيؤئمذلكؤآفا9:قائلأفأجابهمالأخيراليوم

إن!ارهمخلفئةفعلي442.الآثلماإلأالإنجنؤلآالشقاء،جؤالذينانملآئ!ةؤلآ

لاأفعالآأنهاعليوالسجودالمعرفةعدممثلأفعالألهنسبوا،الإبنلالوهية

ال!لمةطبيعةاليوليسالبشريةطبيعةاليتشيربالحريأنهامع،بالفهتليق

يقولف!تبأ،المسيحسز9إيضاحجؤ!يرلسق.اجتهدلهذا،اللههوإذ

مح!ومةوهي/لإل!يةلإلطبيعةومتحدةمقترنةلملبشزيةلملطبيعةأفخصائص

لأنه.وف!رلملفهإرادةهيماتعرفلاوإنهاو/لسجورو/لطاعةبنير/لعبورية

مثلناصارقد/ل!لمةلأنوه!ذلمقئتلقة؟،.جمعز/لزلبغزفقق"لأتةيقولى

/ز-/ل!لمةهول!وننلمعلي!قا/بهيقولولمأنيقدرونلاأنهمعتقدولم-

لملإهـجسدءجاع!زلشريهو!ا/تخذقدإنهوحيثلمرضتياجسذ//تخذقد

لملتدبير!للجسبصارلهقدإنهنقولىأنمنلمنعنامالوجدف!ر/لخاص،

لتعزيأنفإماوبالتاليخلاء./لإمعنييحتمهماوهذا.البشزية/لطبيعةلغءما

وحينئذ/لتدبيؤعمليةتمافاؤلبطل،بهيتمتقوماجسدءمنتماقالمل!لمة

بمدملتصفأنهليذالفزعلشبب/لحديثهذ/نئمو/رلمأنأو،فقط/قيايرؤء

ويدليونالبشزيةالطبيعةقوانينمنيخجلونسببفلأصي،اللياقةوعدململتقوي

جب/لو/منن!انهأمعتدبيرتجشده؟تناسبمور/لتي/لأتلكفعلهعليلسيح/

.16:2اكوانظر913

:6.اعبالطرا"

.23:2-4،إكأهالظر11

932.صانظر!ا،

م112



ا!قامة

لذلمتهخضصفقد/لهمنأتيوقد/بههوب!ؤلهأنهبح!مةيف!رو/لمن

/ل!مامةلنفسهحفطفقدلمنسائاصارفعندماوهت/البشزيةللطبيعةما

.ت/لسمولموفيللفقطرض/لأفيليسلهفهوئشخد.لجصانافله/للذ/نثجدوا

مرهولمأو!مامتهمنيقتلمايهودي!إنسانسجودءفيليتبرأنل!اأنهمع

ئحلتةيفوئر:لمؤئتشخذ/لى/ئتات!ا/ئبعزأذخلضتىيضا"ؤتمقاللأنه.مهين

43"./لفإ"إقلآئ!يما

نفسوفيقللمذ/تهفيأنهلوألمذن:قائلأتعليمهيست!ملآخرموضعوفي

وب!لستضلفحينئذ،يقارنلاعليوضعلمل!م/لذليئهؤلاءبينليىجدالوقت

لملإنسانطبيمةنلمطالا،ل!رئمها!يقلهولمما/لبشزيةطبيعته-/حترم

/ل!لتفوق/لتيال!ل!ية/لطبيعةمالم./للأوئ!ةطبيعةمنب!ثيردنيلمهي

منعلي3هوجوهرء/نحيث/لخلوقات!لىمنرفعهولمماب!لفسنقلدها

غير/لتجشد/ل!لمةنلولملعذن.ليىجدنألم!ن/سم!لومنعاقلجوهرأي

عنمختلقال!ونولإلطبعالأقىال!ائناتبينؤحذ،لنامالتخذنلموقبل

وبهلتالي،للائ!ة،رلمذ/تهامخلوقاتهصنلمقلسي!ونفحينئذ،/لملائ!ة

صذقناولو.معنيبلا/لحديثوسي!ون/لساجدلينبينمنأيضاسي!ون

"أقل،أنهعنهفيقالى/لتقوي.تنقصهمرو3!بيزخطأهذ/سي!ونبهمناؤلم

يأتي:لملآفيتف!رنلمليقيوحينئذ،إنساتا!ؤلهلملبشرلة،طبيمتهرلجسب

ؤسصجد/لطب!عةحسبهو/لئهنهمعلم/نساناصارلأنهالساجدلنمنصار/نه

الأنبياءحدلملبسانخرآموضعفيقالى/لتهلأن-الحمامةبنفس/لآبمعله

،"؟"اللهسيحمدلسانو!ل،ر!بة!لستجثوليلمنه/لرب.يقولى،حي"أنا

له/لولودهـ/ن/لجوهرفي/لآبمعو/حدلملإبنلعنلبزمنوهوبولسقى.نلم!ما

مفق!ز!ت!!ليشوعلبماشيمتخئؤهـل!ئي:قائ!ؤ!تب،ولدءققمجدنفس

لسييغآتشوعقأبلشا!لوتفتيىف،زضيىلملأتختهؤمقزضيى/لوشكلىؤققءالشقا

51!،.ل!لملآنت!/لخب،زلثفؤ

332.صانطر،،

.41:11رويةانظر452304:20إضعياءا""

331.ألطرصا2:.ا-اوداا

ام13



لال!جمرللقا!الثالثانحالثوا)

قائلأ!لهالحوارلمحتويشديدتلخيصجؤالإبنالوهيهعنتعليمهولنهي

فقطلل،سليفالهلماتانؤمن!نال!ن،خريلمبطرلقةنف!رنلميجبلاألىذن

/لإلننهئم/ل!،مامقلملجهلولنهمثلنا/نسان/نهيقالى!انو/نحتينهلمنؤمن

هذهتؤ!دالتيبالمجذلهيختمثم146.للآبإما!لتيرف/لذي/لتهوهو

7""./لآبدي!ابدلمليليالقد!و/لروحل!ؤب/لجدلييقومعهابهفيقولالحقيقة

عنوانيحمل،الثالوثحولالحواراتهذهمنخيروافىالسابعوالحوار

.قمحاولةالعنوانهذاويع!ساله!منإلهبطبيعته!نهالقدسالروح"عن

حيثالسابقةحواراتهفيفعلمثلماائقدسالروحالوهيةعنللدفاع!يرلس

الإبن.ألوهيةعندافع

الأسئلةخلالمنالمعاندينأف!ار.مناقشةفيالحوارهذافيولستمر

يؤمنلاإرمياكانوان)حتىإرميامحاورهلسانعلىيضعهاالتىالأفتراصية

عليها.والزدالتعاليمتلكتفنيدفيهايحاولالتىوالإجابات،بها(

المعاندينهؤلاءوتعاليماف!اريرصد،دائفاو!عادتههذاحوارهبدايةوفي

هذهبتعاليهموانهمأمحتملةغير!بيزه....أجربمةبأنهيفعلونهماولصف

لمسيح!ا.لمضدايخطئون

الروحألوهيةضدالمعاندونبهيعفملما!يرلسق.وصفمعانهوالملاحظ

ليسوهذا/لسيح!اضدأيخطئونهمبهيقومونفيما)نهميقولانهالأالقدس

،القدسالروحعنحقيقيةمعرفةلهتونسوفالإبنيعرفققلأنمستغرئا

يم!ن،الإبنعنمعرفتناقن9:بقولهاكماسيوسق.عبزعنهناسبقماحسب

نحوالروحخصوصيةأنسنجدلأننا،الروحعنحقيقيةمعرفةلناتحونأن

هؤلاءيجهلفعندماوبالتاليالآب"8"ا.نحوالإبنخصوصيةمثلهيالإبن

عنحقيقيةمعرفةلديهمتحونفلنالمسيحضدولخطئون،الإبنالمعاندون

القدسالروحعنالخاطئةتعاليهمرصدفي!يرلسق.يبدألذا.القدسالروح

338.صانظر116

338.صانظر17،

.01ص!الابقالمرحع.سرايونالأسفصإلمطالفدسالروحصالرسالل118
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لتيوا

عبزوا

ا-

-3

11

12

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

انطر158

انظر915

انظر016

ا!فامة

والتىالجوهر،فيوالإبنللآبوبمساواتهبربوبيتةجهلهمعنتشف

يلي:فيماالتعاليمهذهتجقتوقد.اسئلتهمخلالمنعنها

9"4.ومصنوعمخلوقالفهروح

.45.الفههوليسالروحبالتأ!يد

ا".الأسمىالطبيعةوضعمناقلمرتبةلهالروح

452.خاصةطبيعةولهنوعهفيمتمتزانه

جؤت!ونانالإمتيازلديهال!نالإسمىلل!مالتنتميلاطبيعتهإن

.153للمخلوقاتالذيذلكمن!ثيرأفضلوضع

54،والإبن؟الآبمعالجوهرفيواحدهوالروحهل

يم!نف!يفناربغيرالنارفيئشتركأنالمم!نغيرمن!انفإن

".ههالإلهيةالطبيعةفيشرياي!ونانللمرء

456.الفه!نعمةبلالفههوبونهلافينايعملالروح

57،؟الإبنهوأوالآبهوأنهنقوللافلماذانفسهالجوهرللروح!انأن

458؟القدسالروحطبيعةهىما-

لهأنلمجزدأمطبيعتهفيالألوهيةبخصائصيتحفتىالقدسالروحهل-

945.باللهعلاقة

الأوامر.46.ينفذ!خادمالفهقبلمنيأتيماللقديسينينقلالروح-

ما15



لالديممللقابط!االثالث!ن!الاح!ا)

16.االقدسالروحقؤةعملمنليستالزماننهايةجؤالأجسادإقامةا-3

462.ومصنوعمخلوقفعلهوالقدسالروحفعلا-4

الفه،منهويستمدهاالتىالحياةيمنحلأنهالحياةفعطىهوالروحا-5

463.الحياةهوليس-الحقيقةفي-لأنهللمخلوقات

القهمنعليهيحصلأنهبلالقدسالروحخصائصمنليسالتقديسا-6

464.الخليقةلباقيفقطوينقله

لأنهفييمجدني"ذاكنفسهعنقالالمسيحلأنالإبنفييشتركالروحا-7

ويخبر!م"465.يليممايأخذ

ضمنهوداخلنافيلتس!نالإلهيةالطبيعةتأتيوبهبواسطتهقنأ-8

466.الخلائق

للآخردنالح!مةيعطواأنوسمتطيعونح!ماءوالبشرالملائحةاء9

67".القدسالروحيفعلمثلما

مختلفةبعباراتوصفهابلالأف!ارلهذهتقييمهعن!يرلسعبزق.ولقد

منها:

ولعتقدونفيهيف!رونهومايقولؤلهماأنمعب!طلةحجج/لأمر!لهأ/يئ

/لسفاهةمستخدمينفيه/لتح!ملم!نلاحد/ليةالجرلهموصلت...لقدبه

468.وساخراغلنيلش!ل

هنانتبئعيرلمولنعقول!افسدو/لم/لذلينمعتميهمتعاليمنستخدملنأل!نا

تقويوعدمبفباءفيهيف!رونماليرضونأهم96"!/يضقةألأف!ارهم

373.صافظر161

372.صالطرأ:ا

38.صاانطر63،

383.صانظر،16

383.38-،صالظر65،

38.ص!هانظر166

386.صانظر!16

.043صانظر68،

.43صهانظر96،

ام16



ا!قامة

.017شدلديز!

عن7"او/لجامدةإ/لطفولية/لأف!ارهذهالديهمبأنهؤلاءوصفأنهبل

.القدسالروح

التيوالتعاليمالآباءمنسبقوهممنتسفمهالذيبالإيمانقناعتهوتصل

/لستحيلأمنبأنهالمجاهرةإلي،المعاندينبهيعفممال!لورفضه،بهاعفموا

منرفعلمهي/لتى/لأمورفييح!مو//وأنقوانينمشرغيهؤلاءيصيرأن

أنههـاحتى/لإنحمافمن!بيرحد/بهيوصلو/لأنهص!وعقول!ا،تف!يرهم

172.أللمناقشةغيرقالبةأمؤرا/نهاعلىصو/بنهلمليتقدونماأمامناليزضون

علىذلكوتأثيرالقدسالروحبألوهيةفالإعتراعدمخطورهمنويحذربل

عرشجوهرءلجسبلإلروحلييقإنهنعترفلمأ/ن:فيقولإيماننامسيرة

ألينهـ/ليتينالمأينمننعرفولنالطرببئسنضلفحينئذ،الحقيقية/لألوهية

عترفالأعدمفينهعسرلأعنهو/ل!لام/لفهمصعبمر/لأوسي!وننمضي

وفيللعرلإت/ثعتد/لطرلقعن/نحرفمنتماقانشبهفإننا/لقدسبالروح

473./لقدل!ا/لض!ولمنقلبئليسضلال

نفسهولجقزجيذايستعدأنلهلابد!انهذهالروحيةمعر!قهوفي

حقاؤنائمأفلمنطق:يقولالحوارهذابدايةفينجدهلذاا!لناسبةبالأسلحة

سيفبيدناونمسك/لبردرعنلبسلمنولمجزد/لأم!ان،بقدرونستعد

م!توبهو!ما/لإلمانتر!وأيضا،/لئه!لمةهو/لذي/لقاطع/لروح

فقطعقول!ملالشحذون/لذليئ/لعاندلين!اذليهلمعلىعةشجاب!لفلنهجم

ضعف/لأ/لناس!عقولىولسلبوننفسه/لقدس/لروحيهيو/!يولملسنتهملل

لملتط!ةعطقلمفيبهموملقينو/لحقيقية/لأصيلة/ثرفةعن/لإهممبعدليئ

.74!!/لتهؤرةرهمف!المسمومخله!ار/فيلش!بو/نهملم!ما

356.صانظر.13

363.صانظر!7،

38.صاانطر!17

344.صانطر133

993.صانطر71،

ام17



!مرل!لل!ب!لأالنالن!ن!الحلأا)

هؤلاءيسوقهاالتىالمنحرفةوالأف!ارالخاطئةالآراءهذه!لعلىوللزد

بعهديه،المقدسالتابمنمناسبةنصوضا!يرلسق.يوردالمعاندين

المستقيمالمعنىاعطاءعلى!يرلسق.عملولقد،بولسق.رسائلوخصوضا

الآباءمنسبقوهوققال!نيسةوتقليد)يمانحسبوتفسيرهاالآياتلهذه

!تابهفيالآياتلهذهتفاسيرمنسجفهقد!انماحسبوأيضا،المعقمين

أبعادها!يضاحالصحيحسياقهافيواستخدامها"الثالوثحول"ال!نوز

هوالقدسالروح1بأنالحوارفذاعنوانعنهعترماتؤ!دالتىاللاهوتية

إلهإ.منإلهبطبيعته

العناولن.هذهتحتمحاورعذةإليالنصتقسيمويم!نهذا

إله.ليسالقدسالروح:المعارضينموقفا-

"."إلهالأسميحملالقدسالروح2-

ألوهيته.يثبتتقديسنافيالقدسالروحعمل3-

عليها.والرد!تابيةاعتراضات4-

لألوهيته:يشهدالقدسالروحعمل*

اللاهوتيةتعاليمهعرضفيمنهجهالحوار،هذافي!يرلسق.يتابع

وعلاقتهالقدسالروحالوهيةعنيدافعأنهبمعنيل!ثا.الخلاصيللبعدوشرحه

فهو.!اله!زببهيؤمنونفننفوسفيعملهخلالمنوالإبنبالآبالأقنومية

بل،الإلهةوالح!مةوالحريةوالقداسةالبنؤةلناواهئاطبيعتنايجذدالذى

نأيهبناأنأستطاعلماوالتهارئاالقدسالروحي!نلمانأنهحقيقةيبرزأنه

الإلهية.الطبيعةشركاءن!ون

اقانيممنالثالثالأقنوم،القدسالروحالوهيةعن!يرلسق.ودفاع

علىفبالتركيزولهذاالقولسبق!ما،الثلاثالأقانيمعندفاعهوالثالوث

بهنؤمنالذىالثالوثعقيدةتصبح،إلهربهو!ونهفيناالقدسالروحعمل

حياتنا.فيوملموش!احيآواقغا

ام18



ا!قامة

سبق!ما-كثيرةكتابيةبنصوصالحوارهذافي!يرلسق.استعانولقد

والمعطيالآبمنالمنبثقالقدسالروحالوهيةعلىضخاوادليلأفيهارأي-القول

الأفعالهذهمثلفينايعملقنأنإذ،فيناالخلاصيعملهخلالمن،بالإبن

منإلههو-طبيعتهبحسب-ي!ونأنالأحوالمنحالبأييم!نلاالخلاصية

الروحيفعلهماأنالمعاندونتصؤرولوحتىالحواراهذاعنوانفيجاء!ماإله

!خادم.إلينااللهمنينقلهبلذاتهفييمل!هلافيناالقدس

:واحدةمعموديةواحد،رثواحد،إيمان+

والإبنالآبمعئعذلافهووبالتاليئمخلوقالقدسالروحأنالمعاندونإدعى

هذاعلى!يرلسق.ويرد،شيء!لعلىتسموواحدةبألوهيةالإيمانضمن

/لأممجميعوتلمذوا9/ذهبو/لتلاميذهالمجدلهالمسيحقولباستدعاء،الإدعاء

قالهمابين!يرلسق.ويريط!.القدسو/لروحو/لإبن/لآبلاسموعمدوههـا

و/حدورب"/يمانلنابأنالرسولبولسق.لسانعلىجاءومالتلاميذهالمسيح

اساسعليإعتمدناقدإننابقولههذامنولخفصقولمحدة!وممموديةو/حد

لهه.آثلاثةنعبدأندونالقدسوالروحوالإبنللآبواحدةوربوبيةواحدةألوهية

الذىهوالحقيقيالإلههوطبيعتهبحسبوالذيالواحدبالفهالإيمانوهذا

هوأخ!وصنافإنالسببولهذاالخالقدونالخليقةعبادةعننتوقفجعلنا

الإيمانهذاعلاقةعلى!يرلسق.ويشذد،75"أرجاؤناوسببفخرناموضوع

لهـاألمنفيقولالقدسالروحبألوهيةالإعترافبضرورةوالفخرالرجاءوهذا

المعرفةلأن/لطريؤإ176،سنضلقحينئذ،/لحقيقةبالإلوهةلييقنه2نعترف

فيووحدتهالقدسالروحبألوهيةالإعترافتتطفببالفهوالتامةالحقيقية

ولملذى/للهعرفناقدن!ونأ!يف:متسائلأفيقول،والإبنالآبمعالجوهر

معهو/لقد!،/لروحرلمي/لآبنعتبرروحل!ا/نحقيقي/بهجوهرهحسبهو

77،.حدأو/لهلهبالآ

344.صالظر75،

344.صانظر76،

344.صانظر!!ا

ام91



لس"مرللقايمأالثالثانح!لاءا)

الإلهية:الطبيعة:شرحاء

هوالقدسالروح"هلإرميامنمباشرسؤالعلى!يرلسق.إجابةفي

جاءبمايستعين،لاامالقههوهلبمعنيوالإبن؟!الآبمعالجوهرفيواحد

خلالمنالقدسالروحألوهيةعلىبهليدلل)2:4(الرسولبطرسرسالة

علىلجصلوانلملشتطيعو/لا/لقدلشينأنطالاأنعم:فيقولالمؤمنينفيعمله

/لأثنينمنبأيلأنهالقدسالروحبو/سطة/ل!خريلمطريقةبأياللهشر!ة

يخلوقةلمطبيعتناحسبهل،م!توبهو!ما/لإل!كلة/لطبيمةنصيرشر!اء

الإل!ية/لطبيعةفي.عتناقدر/ستطاوعلىبالفعلشر!تفاطريقعنملم،!عبيد

.478ا/لئهءبنا3ه!ذ/صائرين

فيقائغؤزوجيمضزمنخروجكغمجتذي!غاقذئكغائذممط!ئكلآيم))خشت:

"97"لآتخافوا.ؤشطكغ

.08"زوجإ"مقآغطاناقذآثة:فيناكيهصؤفؤنتئثآئناتغيى!يهذا9"

يعملأنواستطاعتهالقدسالروحالوهيةإن!ارعلىالمعاندينصرارأامام

والجديدالقديمالعهدمنالآتينهاتين!يرلسق.يورد،الفهعملداخلنافي

هذاأنهإذوإلهرلث!ونهالبشرتقديسفيالقدسالروحفعلعلىليؤ!د

هاتينعلىمعفقافيقول،فيناالرو!يس!نعندماداخلناوفيفيناالفهي!ون

/لروح!انعندما/لقدماءفي/لتهلوجد!انطربقةبأي/ذنليأقلالآتين

ذ/ته/لروحل!ونعندمانحنخلناد/فييأتينلملم!ن!يفولمد/خلهم؟في

،:بقولهفيناالروحعمللواقعاللاهوتيةالحقيقةإليولخفمق8".اإر/خلنافي

الآبعنمختلف/لروح!انإنطبيعتهحسب/لنهوجورفينالتحققنيم!نلم

482.لملجوهرافي

34.ص!انظر8!ا

.ه:2حج98

4:13.ايوا

!8،الطرص.35.

انطرص.18.35

م012



ا!قامة

آذئمقضاز.خياةتشفةآئم!ع!ؤتقخالأزضيى،مقئزائاآذنمالإلةالؤث))ؤتجنل:

83،.((خئةنقشا

ؤئوتجذ""8".ؤنتخزكنخيايه))فئئنالر

فيناعملهيتقمأنهاذعو.القدسالروحلألوهيةالتن!رالمعاندينمحاوتةفي

القههوب!ونهلا،الإل!ثةالصورةداخلنافيراسفاالفائقبالبهاءيختمنابأن

485.الفائقةالفه!نعمةبل

منالآيتينبهاتينمستعيئاالباطلالاتهامهذاعلىرذ!يرلسق.أنغير

أ/ذن:المعاندين!رمصحلوأنهموضخا،غلاطيةورسالةالت!ولنسفر

الفه!صورةعلىوليس/لنعمةصورةعلىخليئ/لإنس!ن/نيقال/نلجب!ان

صنعه/لذي/لحي/ل!اتنخلق/لبد/يةفيالأنهبقولهالت!وينسفرآيةوفشر

صار/لوجود/ليجاءوعندما،بيديهخققةعندمامابطربقةو!زمهاففه.

!يرلسق.ويري،486/لحياةأنفخةد/خلهفيقبلقد/نهحيثاففهصورةعلى

رفضهاالتىالعطثةتلك،القدسالروحنعمةهىالمحييةالنعمةهذهأن

غير،87،/لقدي!اوضعه/ليخريلممزةوعادالشر/ليأ/نعطفولذلكالإنسان

وروحيةإلهةإياهاجاعلآفسدتالتىالصورةتلكالمسيح"جذدعندماأنه

أ/قمبولمقائلاةالقديسينتلاميذهوجوهجؤنفخلأنهالأوليالطريقةاستخدم

إلهليسالقدسالروح!انإن!يرلس:ق.يتساءلوهنا488،/لقدس!ا/لروح

إلىبإعارتفاترىل!أفهل:فيقولالأوليحياتناإليويعيدنايجدذناف!يف

مزةنملكلإننانقتنعأنعلينايجبلا،/لسيحبو/سطةوتجدلدناالأوليحياتنا

هولملروح/لقد!!انلمنفيناليهـالنهذ/لأن،/لئهأمشالهينن!ونن2خرىلم

.2:7نك183

17:28.أع181

352صانظر185

352.صانظر186

352.صالظر8؟

352.صالظر188
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"ههـل!للقا!أالثالت!نحو"حلأل

دفاعه!يرلسق.يتابعلذا،948/لتهإوطبيعةجوهرعنمنفصئلةنعمةمجزد

قائلأ:استن!ارفىولتساءلغلاطيةاليبولسق.رسالهفيجاءبماويستشهد

عنمنفصلةنمهةهى/لقدسلملروحبو/سطة/لعطاة/لنعمة!انتلوأما

/ل!ائق/لخافئ،وجدلمعندما/نه/لنبيموسىيقللملاذ/فحينئذجوهرء،

/لسيحيقلىل!اولاذ/،/لحياةنفخةمع/لنممةفيهنفخنهلم/لإنسانلمىلملحئى

هذهعنحديثهولختم091.؟اإالووحبعملل!اهبهالم/لتىلملنعمة،"/قبلولنا

الحياةروحهوأى"الحياة"نفخةهوالقدسالروحأنعلىمشدذاالنقطة

تخيابإلملأئتاو،/الحياة،نفخةقالىاموشىإنفيقول،ونتحركنحيابهالذي

19،.ؤنوتجداؤنتخزذ

فيكغإ291اتممي!يخيتضؤزآنإتىآيضايكغآتقخضىائذينآؤلآ؟ييا"!!ر

ييكونانجنإ،ضوزةفشايهينييكوئوافغئتفغشتقفغزقفغشتقائذين"لانء

039"!ثييرين"إخؤةتينيكزافؤ

دعفافيهما!يرلسق.يرىالرسولبولسمعقمنارسائلمناخرتينآيتين

نأيهبناإنهحيثداخلنافيعملهخلالمنالقدسالروحألوهيةعنلتعليمه

الروحانفيقولالآبختمهوالذىالإبنخلالمنالفهصورةعلىن!ون

و/لذينفسه/لحقيقيبالروحيؤمنون/لذليئلمولئكنفو!فيأس!نالقدس

عندمالهمشابهينلجعلهملمنهبمعنيلملآولي.هيتئهم/لييقودهمبو/سطته

جهةومن./لآبختمحالة/ليلمىولي/لأصورتت!/ليلييدناوه!ذ/يقذسهم

في/لحقيقي،/لختمهوذ/ته/لإبنفإن/لجوهر،وحدة،/لوصففي/لدقة

نتفيرنحنو/لذيللإبنوطبيعيضحو/شبههو/لقدس/لروحفابئنفسه/لوقت

!لاح!/لرسولهوحقايقنمناوما،/للهصورةلنأخذلميلو/سطتهبالتقدلش

353.صانظر918

354.صانظر091

ص،35.انظر19،

ل!391.8:92

م122



ا!قامة

/لسيحليصورنلململييضالملبمتخمضلم/لذليئديولالم"ل!يقولى/لذيبولس

/لقدس/لروحطرببئأعنالآيحدثلنهذاأنكيرلسق.يرىوهنافي!ا،

49".ظرلقهإعن/للهصورةعلىن!وننلملهبا/لذي

وهو/لسيحصورةنأخذلمنناأوطالاالآتيةالنتيجةالى!يرلسق.وينتهي

بهشبيه/لطبيعةحسبهو/لذى/لروحطريقفنتفيرعند/خلنافييرس!اذ/ته

594./لنهإصورةعلىن!ونأنليطينا/لذيهو/نئه/لروحذنلم

يهبناالتىالنعمةبأنالقدسالروحإتهامعلىالمعاندونعملولقدهذا

وبالتاليخارجهمنلهمعطاةوهيل!ثاناقلمجزدهيىبلذاتهمنليستإياها

الئها.ليس-رايهمحسب-ي!ون

أخرىلمزةمؤ!ذاالخاطيءالف!رهذاصكلى!يرلسق.يزدايضاوهنا

نأموضخاتعليمهيتابعونراه،الوهيتهيفبتالذىفيناالقدسالروحعملعلى

لإلاشتطكل!ن،/لخارمة/لنعمةطريقعنتيالت!لنفيناالقدسالروحعمل

691.للصستحقيناعينهاذ/تهمانخا/لإلهية/لطبيمةفي

يقوللذاالسابقالمعنينفسلتؤ!دروميةرسالةمنالآياتهذهتاتيوهنا

/ذللإلنحقيقيمشابههو/لروحنلم!يفبولسق.اويخبرئا:كيرلسق.

ضؤزةضشابهينليخؤنو/قتميفغبتصتققتزقفغشتبئ/ئذليئهـلآققائلآي!تب

ذغافمء،قفؤلآقتئيفغشتقؤ/ئذليئتحثييىلق./خؤةتئنب!زفؤ،ليوق/ئنإ

قخذف!اءتبزرفف!،قهؤل!ؤلمئذلين.تم"لضاتتزرفغء،قهؤلآذغافغؤلمئذليئ.ئضاتم

إلهالآبمعوهماالجوهرفيالقدسالروحمعواحدهوالإبن0ولأن71194.ئضاتم

علىلن!ونجدلبمنئخلقالأننافيقولشهادته!يرلسق.يتابعلذا،واحد

معه(894.و/لشر!ةو/لقد/سةلإلإلمانوذلكاللهصورةعلىلمي/لروح،صورة

354.35-هصانظر،9،

35.هصانظر59،

.35هصانظر691

35.هصانظر391

.صر،355.انظر891
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لال!جمرللفابدلأالثالتانءلا)!ا

أ"99(كيكغيشكنالل!ؤزوخاللإ،قيكلآتكغتغتفونآقا)1:

نعمةمجزدخلالمنفينايعملالقدسالرو!بأنالمعاندينتعاليمعلىرذا

ماعلىمعتمذاللمعاندينسؤالأ!يرلسق.يوجهالخارجمنلهمعطاةبسيطة

بالفعل!ناإنل!تةلمبالحرىلبرلنههيا!لندعىأثاذا:فيقولالآيةهذهفيءجا

وهيا!ل/لول!لآن!ونولم!يفلماأ/005!يانلابسيطةنعمةمجزدشر!اء

!يفهو/لئهمنليسنلأفينا؟/لسا!ن/لروحسطةبوم!توبهو!مالله

.105!ه!ذ/ليؤلو/نلمللآخرببنيهبأنلشتطيع

بقوله:الأمرحقيقة!يرلسق.ويوضح

آل!تة،لميضاندعىفنحنول!ذ//ل!ائن،/لحقيقيللروحهيا!لأ/بنا

305،غير/لوصوفةإ/ل!ل!ية/لطبيعةشر!اءنصبحبهاتحادن!خ!ولىمنلأنه

آل!تهلجقانحنبقولهالنقطةهذهعلىتعليقهفيختمالحقيقةهذهعلىويشذد

ل!وننلم!نلم/لقد!لاوجوهر/لروح،ندينلعا/ءل!ؤلانلتفتولن!لوهيا

.305!/لنهجوهرغير

بتعاليمهالعقائدية!يرلسق.تعاليمارتباطهنا،بالذ!روالجدير

غريباهويؤل!ا/لذىالروح!انلوأماقولهجؤتظهروالتى،الخلاصتة

رجاؤناسنفقدفحينئذ،لملإل!ية/لطبيعةعنجوهرهلجسبومختلف

405.إموجودةغيرب!ر/مات-!يفعرفأولا-وسنفتخر

:القدسالروحطبيعة:

والإبنالآبمعالقدسالروحجوهروحدةوواقعحقيقةأنالمعاندونتصؤر

جوهرهي!نل!اافلوبسؤالهأرمياعنهعبزالذىالأمرالأقنومىتمايزهتلغى

.3:16اكو99،

356.صالظرر

7ء3.صالظر5!

356.صانطر!

357.صالظر!3

357.صالظر!ا
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ا!مة

أوضحولقد/لإبن؟".ههوأوالآبهو/نه/لروحعنيقولونلافلصا،مختلف

السؤالهذاعلىأجابعندماوخطورتهبلهذاتف!يرهمخطأ!يرلسق.

نهأيفترضونفهل،بنو/لإلمب/لآهوليس/لروحنلأيضاأو2:قائلأخرآبسؤال

..هآ/ل!ل؟إعلى/لعاليةالساميةالطبيعةعن!نفصل

التىالإلهيةالطبيعةخصائصببيانالتساؤلهذاعلى!يرلسق.ويرد

،الثالوثاقانيممنأقنوم!لفيهايحتفظوالتىالقدسالروحطبيعةهى

بسيطةطبيعةهى/لإل!يةأ/لطبيعة:فيقولالجوهروحدةفيالأقنوميةبخصائصه

،ءسماوالأشخاصوتمايز/لأنيهـاقا/لألخصائصتتسع،ل!امثيلىولاغيرمر!تة

تجعلفيهاجهة!للتمترمنلاتطابقفيطبيعت!إتحاذ/متحدثالوثفيؤتعرف

قانيم/لأمنقنومنمل!لل!وننهلمحتىهتاو/لفعلبال!سموهوحدوا/لئه

قنومه3منهمل!ل.لمىخصائصمنمنهمل!لىمامع،/لطبيعة!مالى/لث!وثة

مع/لطبيعةحسبلإتحادءل!نعليههوماعلىيظلقنوم!للمنلأ،/لخاص

فيو/لإلن/لإلنفيلوجد/للأبلأن.ذ/تها/لطبيعةلهل!ون/لآخرين/لأقنومين

705.خرا/لآفي/لو/حدبالآفيليىجد/نو/لروح/لإبنبالثل،/لقدسالروح

وبينداخلنافيالقدسالروحعملبيناخرىمزة!يرلسق.يربطوهنا

يم!نلاألمنه:فيقولالجوهرفيوالإبنالآبمعواحدمحيى!زببهالإيمان

!ؤولستشهد/لقدهـ،805/لروحطرببئعن/لآلإفئهاتحادر/خلنايصيرفينلم

!لخاطبلشوع/لسيحارلباإنفيقولبهالموحىال!تابفيجاءبما.تعليمه

وعندءنأتىو/ليهليلمولحبه!ومىيحفظحدلمحبنيلملىن:قائلآصالحمؤمن

قدلمنهفيناوهوفيهنثبتننالمنعرفالهذ/بالم!توبوأيضا6015منزلا"إنصنع

حقيقت!/ل!ال!ونلنالمنه:التاليةالنتيجةإليوشتهىإ"اهروحهمنعطانالم

357.صانظر505

357.صانظر605

935.صالظر205

935.صانظر805

935.صانطر9.د

935صانظر51
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ل!جمهللقابمأالثالث!نحالحواا

غرلتاقمبناء/لذى/لقدس/لروح!ان/ند/خلنافيلش!نققطبيعتهلجمشه

هذافيالسببأن!يرلسق.هـبؤمن.اها/للهاعن/لطبيعةجهةمنمنفص!زولم

وهوعينها/لربوليةله/لذىروحههولمذفيهويوجدمنهأيأتىالقدسالررحأن

بالإبنيعترففمنأيضاالإبنعنغرلئاليسالقدسوالروح،512اهتاسيى

مثلهبهأ!لعترف:السببموضخا!يرلسق.يقولهذاوفىأيضابهبعترف

/ل!توبحسبو/لهربهوالإبن!انفإن،/لطبيمةوحدةبسبب/لإبنمثل

/لسيعيسوعواحد:وربلهونحنالأشياءجميعمنه/لذى/لآبو/حد:/له"لنا

لمناطالا-تعليمه!يرلسق.يتابع-إذا513بهإونحن/لأشياءجميعبه/لذى

الروحي!نلموإن،هوالروح!ا"اهفالرب،/ل!تابلمولى!ماو/حدهوالرب

/لييصعدنلممنرمقا9!انعندمالتلاميذهالمسيحقاللماوإلهربهوالقدس

معىنالم"هالهمأيضاوقوله،/لي!م"آتىنىلملتامى.تر!ملم،لا/لسماء،

نأبإيضاحالنقطةهدته!يرلسق.ويختماه/لدهرأهلينقضاءلملي/لألإم!ل

معواحدوأنهالإلهةوالآبالإبنطبيعةعنغرلبةليستالقدسالروحطبيعة

ي!ونوفيهبه/لذي/لمزىلنارسللم/ل!بنأ/ن:فيقولالجوهرفيوالإبنالآب

له/لذي،روحهلبرعنهغريبروحلافيناسا!تا،فيناهـسم!نممنا/لسيح

516.بإ/لآومعمعهتهذلم/لجوهر

الأث"،517آناضابىخا:"يافنويكغإنىانجن!ؤوخاللةآزشلآنجتاء،آئكغيفا"ثغ?

والهربهو!ونهداخلنافيالقدسالروحيمنحهاالتىالأعمالبينمن

لباءولمآلهةوندعىلملطبيعةلجسبلملإبنصوزءانتفتيرلملىانناهومخلوقوليس

358.صانظر

358.صانظر

358.صانظر

935.صانظر

935.صانظر

935.صانظر

4:6.غلاطية
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ا!فامة

الآيةبهذه!يرلسق.يستشهدوهنا518./لإبن،ارصعمعهلنا/لذيبالشبهالله

لمنطالاأو/ذنقائلأ:استن!ارفييتساءللهذاالتعليمهذاعلىللتأ!يد

ن//زنيقدرفقق،/لخلوقطبيعةمنرفعولمسصهولمتهبذلملوتهنيقذرلمقق

لمم،فسدقدعقلهل!نلم/نهذ/،/لخلوقاتبينمن/لقدس/لروحلجسب

951.مخلو!اذ/تههونهلم،آلهةخرينلمدولجئلقنعنيقالى!يف

الروحأنمعنى)يضاحفي!يرلسقديساليهذهبماهنابالذكروالجدير

المخلوقةالطبيعةخصائصمنهىأ"العبوديةانيرىفهولناءللهأولمآلغهأيجعلنا

لتحتىيجعلهلمنويستطيععبودليهمن/لعبديحررأققوبالتالىوا!لصنوعة

لقاليستخضعلاطبيعتهنلملبر،بذ/تههذ/!ليفملوهو/لحزيةبامتياز/ت

052.وحزةافائقةحقيقةطبيعتهت!ونهذ/،/لعبوديةتحتهى/لتى/لطبيعة

مانخاخرلن/لآفيليملنلشتطيعلمفقطال!يفتهبهذءنهالأ:قائلأويستطرد

521/لحريةإهوو/لذيجوهرءوفيطبيعتهفيلمل!ه/لذي/لص!وحمن/لإهم

الحقيقةهذهيعضدمابولسق.!تاباتفي!يرلسق.يجدوبالتأكيد

البنؤةبينويربط"532خزيةفتاذ/لزئهزؤحقفؤ/لزؤح،ؤخيث/لزلاقا9ؤتممثل

خذئغتم،تبنليخؤفب4يض!تم/ئفئبىذيةزوخت!خذو/قغالمذبالآيةوسششهدوالحرتة

لتضمن/لبنؤةمجدنالآمعلقاولقول"523في/لآتاتم:"لإتضزخبإائذي/لئتئيزوخ

عبارلمتفي/لحنيسةتعليمغةصي!/ليويأتىيضا/"53لم/لحريةحاللمىعلي

نطلبنليبفىلململرلهروحي!ونوحيثروحهولملرلتل!نروطالابقولهضحةو/

لضا،لم/لحزة/لطبيعةمن-حالى!لعلي-نبتتقدالحرلةهذه/ذن،الحرية

لأن/لخلوقاتضمنئحسبتهالمولم/لخليقةضمننهالمعليئدركنلميجبولا

363.صانظر"

363-364.صانظر"

364.صانظر.

364.صانظر.

3:17.كو02

.ل!8:16.

36.صهانظر"
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لالدجمرللفايدأالتالث!نح!لا)حا

535.عار/لعبوديةإوتر!تعنهاونفضت/لحزيةمجدرلجتقد/لخليقة

الروحالوهيةفيالتش!يكفيدائفا!عادتهم.المعاندونيلجأأيضاوهنا

والتيلهالإتهامات!يلإلي-فيناوالخلاصيالإلهىعملهوأن!ارالقدس

الفهقتلمنيأتىماللقديسين"ينقلبأنه-إرميالسانعليجاء!ما.منها

حصلناقدالتيالحزلةوهبةعطيةيقصدونوهم526،الأوامرداينفذ!خادم

.قتأ!يدورغم.القولسبق!مافيناالقدسالروحعملخلالمنعليها

هوما!لىلأنللخليقةب!ثير!ماأ/مرأرفعهىالحزيةأنعلى!يرلس

:ويقولمتسائلأيواجههمولهذاالحقيعاندونأنهم527،الأعبدإهومخلوقى

وممانير/لثبوديةمنحز/ل!نلم/نالروحهو/لربل!ونليذنأ!يف

خادما،ي!وقفلن/لألوهةمجدالطبيعةحسب-له!انإنأمالجد؟لمليوق

نحنعليناليىزعهوبالحريول!نه/لأمربهذ/علاقةلهليسبالتأ!يدلبر

538.إذ/تهمننابع!ص!وح/لحزبةنفسناأ

قتتبغني"953آغيرفقاؤآناضؤتي،تشقغ:!خرافي

مجتدمقائذيانخق،زوخ،الاتيمنإتيكغآناشأزليمنةائذياثغزيتجاء"ؤقتى:

53.ييلميشقذقفؤ،ينبثقالآب

بالفهإيمانناوهولآأ،لمالعااهذجؤؤنارجاسببوهوصنابخلايتعفقخرآمرأ

،الإيمانقانونبدايةجؤنردد!ماوالأرضالسماءخالقال!لضابطالآب

علنوأالجسدظهرجؤالذىالفهو!لمةالإبنطريقعنالآيتأتىلنالأمروهذا

وأداخلناجؤيشهد!ىفيناالقدسالروحعملبواسطةوايضاالآبنورلنا

/لذى/لنهعرفناقد/لانألمننا:الآتينبهاتينمستعيئا!يرلسق.يقول!ما

.63صهانظر5!!

36.صهانظر526

.36صهالظر7!-

.663صانظر:"

.01:72يو
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ا!قامة

ننائم!ما،/لقدس/لروحطرلقوعن/لإبنلو/سطة،ال!لبولم/لاب/للههو

//خمافينفسهعنيقولىلأنهذلكعلىلشهدنفسهو/لحقص،عندهمعروفين

/اؤ!تىلتلاميذهبقوله/لروحعنلشهديضاولمفتتبعنيعرفهالمناولم،صوتىتسمع

!/لآلمجئبمق،/قذي/فخقزوخ،لبلمل!جمق/لي!غأتاشأزممميئة/تذي/لغريتجاتص

الإل!ثيالعملهذافينايعملالقدسالروح!انفإنليى،531.تيتتق،قهؤتشقذ

اف!يفاندهاشفي!يرلسق.يتساءللذا،الوهيتهالبعضين!رف!يف

!مخلوقليسفينالش!نوهوهواففهأنهجهاز/بهئيترفمن/لغال!ونلا

لإلفعلهو/ذطبيعتهحسبحز/ل!ؤلهل!ن،مثلناللعبوديةخاضعومصنوع

الحقهو///لروحنلأو/حد؟و/للإبنهو/بى،عينه/لحقهوبالحرىولمالحقروح

533.هو/ثسيح!او/لحق/ل!تابيقولى!ما

آتاآفلأآقا؟الزثيفوذآنا،آزاةآقفأفشتتزةآقاجقفيإتشاناختتآإذا":

الزب"+ه.يفوذ،ؤاقئزضقالشقاؤات

انكل"531.يفلآيكئيالشقاؤات،تجميعقوقآيضاضجذائلتيفؤنزذ"آئذي:

الشقاؤاتإتىضجذثإق؟آفزثآينؤخهتؤمق؟زوجتمنآذضثإآيخن:

آتتإ535.قفاانقاوية!قزشثؤإنفناذ،قآنت

".المسكونةملأالربإروحقي

أقنومعنال!نيسةبهتؤمنمايعضدماالآياتهذهفي!يرلسق.يري

بقوله:الآياتهذهعلىويعفق،ال!ليملأالذىالرثهوإذ،القدسالروح

!ثرلمسيتضع/لقولىنغيرلم،/لنهمعوحدتهلبشب/فتههولملقد!/لروحالين

محددةش!الىلملأىلجضعلااللهلأن،/خرىبطربقة/لأمرفيف!زلالو

/لذبينما،/لخلوقاتخصائصمن!لهاهذءلأنمقاليسولم!مياتولم

936.صانطر531

368-936.صانظر532

.ا.4:أف531

708.اة3مزأ+53
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ل!لمصرللقايطاالثالثانحالا)حا

غيرلأنهمعينم!انفيئدركولايقا!ولاوغيرمحدودب!ميةمحذدغير

/لإل!يةالطبيمةخصائصب!لليحتىوهو!ذلكهو/لروحنلم!ما،جسدي

علىيقولىلأنهشيء،!لفيأنهبهؤلؤمنولملإبن/لآبمع/ل!ليملأوهو

يفوئر،ئمتاز/ةتمأققافشتتترةقا!قتم!لمبشاقاختتأ،/ذاءنبيا/لأحدلملسان

هذاينسببولسلقديسواأ/لزبيفولزض!،ؤ/لأ/لشقاؤ/لتتاتمفلأتمقاتمالرلب؟

،ل!ئى/لشقاؤ/بتجمييمقؤقنجضاتمضيذفؤ/ئذيتزتر"تمفذىيقولعندماللإبن

روحكمنأذهب)أينقائلأالفهيسبحالطوباويداودأن!ما/ف!قى"يف!-

فينزلتوإنهناكفأنتالسمواتإلىصعدتإناهرباينوجهكومن

يملأهوبلالقدسالروحمنهيخلوم!انلايوجدأنهبماإذنأنت".هاال!ثاوية

الرب"روحإنصوابب!لقيلقدلماطبقا،ال!ليملأالذىهووالقه،ال!ل

القدسالروحوحدةطريقعنإنهواضخاأمزالايصبح!يف،ملأالمس!ونه"

36".الفه؟إهوالقدسالروح،ي!ونالطبيعةحسبالفهمع

هكزة،ائذيفؤقاالإتشانؤآخبزالزيخؤختقانجبالضنغائذيفؤذاا)فإئة:

"+".اشفةائخئودإلةالأزضيى،يفؤةفشايىكتغفىظلآفا!ؤينمثيانقخزيخغل

".الريحصنعالذىالربهو:")أنا

أنهإذعوا،القدسالروحالوهيةعقيدةعلىالمعاندونلهجوماستمرازا

اعتمدوالانهم،المخلوقالرلحهوالقدسالروحاعتبرواوقد،ومصنوعمخلوق

النبى.عاموسسفرمنالاتينلهاتينالخاطيءتفسيرهمعلى

/لقد!لا/لروحمجدألمن:بقولهالإدعاءاتهذهعلى!يرلسق.يزدوهنا

عامةبصفةروحعنشيءيقالىعندماهـلأنهلملقولى.لهذءبالزةلتأثرنلملم!ن

/لقدو!،/للهروحعننت!ئمننهلمبالضرورةيعنىلاهذلمفإن،وبفيرتحدلب

لحن.قيتهمصدلملهلعاندفيلمتجديف/نقوللمنلمسيم!ننيزكلجلافنهلآ

فيمختلفةلمنهارغم-لملوقتنفسفي-عدلبةشياءلمعليتطلقروح!لمة

روحئسصنسانلملإنفسنلم!ماروحئشمىللاكلثالمااسبيلفعلى.طبيعتها

37.371-.صانظركا!6

.4:31صسعا
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ا!ثامة

ومنتماقا/لتدقيقمنلهريونفلمازلموبالتاليروحئشصلملريحيضاولم،نسان/لإ

/لذىذلكغضابعلىلمويصمفون،مزة!لفييقصدونها/لذىتمييز/لعاني

لجس!،فئهلممعحدولمهوو/لذى-لصنوعاتلمو!لخليقة!لمنسمىهولم

،!اهقد/لنهبالحريوظلىلم/لنبىنلأمنها؟فائدةضاليللاح!لمل!ستخد/-/لطبيعة

بالحريمقتتعونفنحن/لع!سعلى،ذ/ته/لروحيخلقلم/نه/لنبىطرببئعن

مو/فقةعدموبرغ!ا-ظنولمقدحماقتهملبشبل!ن/لبعض،غيرمخلوق/لروحنلم

نفسهملآ/لسمائية/لعروشيرلجو/نلملشتطيعوننهم-لميقولونماعلى/لسماء

فوقهولملذى/للهويقولى./للو!ئينو/لجد/لس!طانيقتنو/نولم،ول!ؤخرين

تسيرلجسب/لخليقة!لنلمتئينو/لذى/لجميععلى/لسلطةلهو/لذى/ل!ل

فؤقاختزلملربشاقؤتململزيغؤختق/نجتاترضنغلمتذيقؤذلم"قائة:مرهولمولمنينهقو/

/ئخئوبلميةتهؤه،زضيى/لآيىفبقشا!كلىؤلفشيي،ط!زقا/فقخزيختل،/ئذيمعزة

/لريع،خلقلمنيلمبمعني/لعالم.!لفي/لرلاححر!ةسببوهو/ن!ئمة،"53

ى!لملذىشئمشعذلكيلمللمسيحي!وننلمرلدهلمقنوضوحوبحليىفعولم

و/مريلمفبحسبل!ر/دتي.بدونليس!لهوهذ//لسلطان،سيرثؤمقلملك

.953والظ!رح!النورلم،رولملنهالملليلقبتعابمعني،تيعذمو/لفمالملفجر،لشمر!

ئزلمبلتغوذ.ئزايفاؤإتىقتفوث،آزؤاخفاتتر3قتزتاغ.ؤنجفص)تخخمثء

الازضبى،054.ؤنجةؤلخذذقتخقق،زوخض

جميغا،.!لىوصنعتانىحونتانيهـ"يداك

المعاندوناساءالتىللآياتالسليمالتفسيزبإعطاء،!يرلسق.يحتفلم

،القدسالروحالوهيةعلىالباطلهجومهمالتفسيرفيهذاواستخدامتفسيرها

ايمانعنتعليمهتعضداخرىآياتاستخدامعلى-المقابلفي-ايضاعملبل

.الإنسانوتجديدخلقفيالإلهىوعملهالقدسالروحبالوهيةالحنيسة

بقولهعليهايعققوالتىوالمزاميرأيوبسفرفيجاءماياتآومن-هذه

.:413عاموس8

372.373-صانظر930
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لالدجممللقابطأالنالنلأنحول!!ا)

علىو/لسلطة/لقدرةلديهنو2/لخالقمع/لخلقفيلشترك/لقدسا/لروحإن

ذاتهمنلبرخرآمنلهمعطأةولم/لخارجمنمستمدةغيرقدرةوهىيخلقنلم

قدماوتجديدوخلقتش!يلاإعارةإنقائلأوسمتطرد/لطبيعة(541لجسب

وخلقتهسبقتقد/لتىنفسها/لطبيعةعملهو/لنطقحسبسي!ونفسد

542./لقدل!افي/لبدءمنذتوصفلاوبطريقة

الخلقفيوعملهالقدسالروحبالوهيةقناعتهيع!سسؤالإليويخفص

في/فئهليملوبهخلالهمنققمخلوقال!وننلملمذنلم!ن"!يف:فيقول

/ل!ل؟أ543.خالقنهلمؤيدرك/لخليقة

ا"ه.اخئو؟قا!لفيل!ؤينشقةالشقاؤاث،ضيغمتالزلثايكيقة1:

للزداستخدامهيم!نواضخادليلأالآيةهذهفي!يرلسق.يرى

باليونانيةفيه"نسمةتعبيرإنحيثالقدسالروحالوهيةيهاجمونقنعلى

"نفخةتترجمأنيم!ن،آ"!الق،لا+5كال!ن،77نكاه!07"لم!ة+كاتاه7نه

/بههوال!ائناتفيقؤءو!ل/لسمو/تيصنعققنلمعنتعترو/لتى!فمه

بسط/لذىهوأ/لروحبقولهالآيةهذهعلىتعليقهوشابع"هإه.!خلوقوليس

توجدأنوهبهال!نه/لجوهر/لخالقفيتشاركنلملجعلهاأنبدون/لسمو/ت

حسب/لظنى/لشيءولصونجيذ//ل!ائناتيحفطقق،لأن/لنههوب!ؤله

/لخليقة.!لوبضبطيقودجوهرققنريطهرلم!نلم،3/لىالعدئلياو/،طبيعته

ماهى-طاقتناقدرعلىندر!بأنمقتنعينبولس/لقدلشيجعلناولإلفعل

!كيزأتئطؤرةأفؤزءل!لؤقيقولىعندما،ماتفعلهبو/سطةوذلكتقرلتا/للهطبيعة

إتفغحثى،فؤتةؤلآ/لشزمدتيةفذزتة،بالضئوغاتفذزتحة/ئتاقيمخفتيفئذئركأ

!خمفو/تحابإ،لبنتشزؤهئقحذؤءتمؤقغ/لنةغرفو/قالأتفغغذفيبلآ

373.صالظر1،5

374.صالظر!،5

374.صانطر513

33:6.مز!51

37.صهالظرد،5
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ا!قامة

الإل!ية/لطبيعةجمالىتوضحالأزلئةفالقدرةافقبى".قفئفف!أفايىه!ا،ؤأطتغ

للمساعدةخفيرتلمالتىالخ!وئقمن!و/حدليمصنتالسمولملمروخلموتبسط

لضفتهل!نضخا،و/هذلإتالجدهذالمثل/لقولمجزدحتىولميمانالإنرلأ

هوليسمر/لأبأنؤدعو/فلو/لخلائق.ل!لقؤةولعطىلجلق/لذى/لقهروح

ويعطىيدبر/لخالقجلهلممن/لذى/لسببلناوليبئيو/،/جالةفليعطؤلا!ذلك

/لقدسى.الروحفيلإشتر!ها/لطرقروعوب!وحسنة!املةت!وننلمللخلائق

لاخلقتهابمجزدتثبتنلملماالم!نمن!انلوالتىالسمو/تليشطلأنه

.6"ه/لرو!ابواسطةئخلقنلم/لضروريمن!ان

وأنهااللاهوتيةودلالتهاالآيةهذءمعنىقهغقد!يرلسق.أنعلىوالدليل

او!يفقولهالقدسالروحجؤبالإبنالآبيتممهاوالتيالخلققدرةعلىتشهد

القدسالرو!فيبالإبنصارما!لفيالآبقدرةنرىأنسهلأأمزاي!ونلا

و!لالربب!لمةصنعتقدالسمواتأنهوجذاذلكيثبتالذيوالأمر

33:6(5471.)مزالقديمفيئرتل!ماالروحعملإليترجعقواتها

يذيت؟ئخيرخونيقققآنجناؤحاا،الشياطينأخيىئجيتغنزئوؤآتاختث"قيقير

آقتلققذ،الشياطينأخيربخالل!يزوحآناختثإنؤد!ق)فضاتكغيكوئوقفغ

قلكو!الفه)"548.علمكم

اليهودعلىالمسيحالسيدلزداللاهوتىالمعنىشارخا!يرلسق.يقول

رئيسبلعزيولطرلقعنبلإلهةبقؤةليسالشياطينيخر!بأنهاتهموهالذين

/لقدرةإنيقولى:!ققنهلمسوىخرآشيءلينىالا:الزدهذا)ن،الشياطين

عملولمجلىمنلممثلىصرتأنيطالا/لبشرعلىنزلىقدو/لسلطة/لإل!ية

ئطتقأعتقدماعلى/لنه/،"ضل!وتعبارةن!-لأ/لقدس/لروحبو/سطةلمعجز/تلم

نفسهالقدس/لروحعملعلىيضاو3اللهعملهو/لقدس!/لذىلملروحعملعلى

377-378.صالطرأد8

.:27ا2كأ

م133



"م!ل!للالالد،الثالنهنث!لحا"

تفسيرهفيوسشطرد9".ذ/يختخغ،لم/لنإقق!وث"قاجلنامنلمقيلماحسب

لملنههونهلممع/لقدسبالروح/لعجزتبعمل/لسيحيقومرعندمامتسائلآ:

خ!ولهمنوالعاملةفيهو/ل!ائنةغير/لفلوبة/لقؤلةل!عو/لسلطةوعندما

هوالروحلينمية/لساحرو/و/لأنحنلمنقولنلم!نلمفهل/للإ،"قتخوثعوهالب

لجسبلانهيلم/لخلائقلمطبيعةتفوقى/لتى/لطبيعةضمنئجسبلانهولممخ!وق

قائلأ:استن!ارفييتساءلوايضا؟/055/لأشيا!لخالق/لتهطبيعةنفسنلهلم

/لطبيعةماهية/لروح،قؤةبو/سطةيحدثومابهاء/لعجزتليبتفحينمارلمذن

لجلقوالذىدله/لتى/لقدرةنفسلهمنئيتبرمخلؤقانلملم!ن!يف،/لإلهية

لمعط!ءعلى/لقدرةتحونربماملميحتاجها؟منلحل/لحياةمعهؤلعطىمعه

551./لله؟!تخصلا-لمىطبيعتهفيةلملحيابالحقيقةنهققتخصلا/لحياة

552ؤئوتجذ!ؤنتخزذنخياي!لائنا9غ

ائكل"553ئخييائذيالل!آقاتم"أوضيت8

يهأخففكغائذيآنكلآئم.شيئائميذفلآانجشذآفا.يخييائذىفؤ))آلروخ:

،55"ؤخياةئ!خفؤ

هوإذآخرامنالحياةيستمدونقنضمنالقدسالروحانالمعاندونادعي

!يرلسق.جعلالذىالأمر،الحياةمانحالفههؤليسالخاطيءاعتقادهمفي

/لقدرةنفسمنلهليتبرمخلؤقانلملمحنا!يف:قائلأاستنحارفييتساءل

555.؟إ/لحياةمعهولعطيمعهلجلقوهو/لذيلله/لتى

المعترضينآراءلسانهعلي!يرلسق.يضعالتىالشخصئةهوارمياانورغم

عر،378.انظر

378.صانظر

937.صانظر

17:28اع

6:13انجمو

6:63.يو

937.صانظر
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ا!قامة

،المقدسال!تابفيجاء!ماأرمياإيمانعنوالتعاليمالآراءئعبرهذهأندون

م!توبلأنهمعك"اتفقولقولكيرلسق.بهيعفممامعيتفقنجدههناانناالآ

.قيتابعوهنامئه".لآئذتىئوبى!ؤ،شما!ئاانمؤلتغذخ!تةؤخذة"ائذياللهعن

وامتلا!هالإلهةالقدسالروحطبيعةماهيةعلىمؤ!ذاتعليمه!يرلس

هو/لروحا/نفيقول،الحياةمانحهوأنهمنهاوالتياللهطبيعةخصائصل!ل

لشاركنوأخرأآمن/لحياةعلىلجصلنلمليليبالزهمحتاجوغير/لحياةهبولم

556.إ!اذلياولمض!رلهو،ضده/لفهعد/ءلمقالهقدما!لىوبالتالي./لحياةفي

أقانيممنلحلتنسبوالتيالسابقةآياتبالثلاث!يرلسق.وسشعين

الواحد.لفهأقانيمثلاثةأنها!ونالحياةاعطاءخاصيةالثالوث

هوالوب/للهل!ونعندماأ/ذنبقولهالآياتهذهعلى!يرلسق.ولعلق

/لذىهو/لقدصو/لروح/لحياةهو/لإبنل!ونوعندمالل!ل/لحياةفعطي

وفعلها/لحياةعنلملروحؤيبعديفصل/نلشتطيعققق،/لحياةهذهرليطي

بطريقةولم/لحياةنهلملهنؤمنققعن/خرشيءهو/لحياة/نهـلقولايحيي

علىالقدرة+طبيعتهحسب-ليقصهقننلأ؟ةالحياهيليست/هنهانقولىخرىلم

.557؟إ/لحياةهول!ون!يف/لحياةء/عطا

0558!ؤئخبزخغييمفايأخذلأئةئمخذني،ذاك9"

بقولهإرمياعنهوعبزالمعاندونبهنادىآخرتعليفا!يرلسق.زضذوأخيزا

عليهيحصلهوبلالقدسالروحخصائصمنليسالتقديسإنيقولونهم9

آياتمعالتعاملفيدائفاو!عادتهم!955.الخليقةلباقيينقلهوفقطاللهمن

قولإلىالمعاندونلجأأغراضهمتخدمبطريقةوتفسيرهاالمقدسال!تاب

يوحنا،إنجيلفيجاء!ماالقدسالروحعنحديثهعندالمجدلهالمسيح

مجزدهودورهأنولتأ!يد،ذاتهفيالتقديسفعليملكلاالروحإنلاثبات

37.أصانطر556

38.381-.صالطر553

383.صانطر556
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ل!جمرللقاب!الثالتانحلأل!لأا)

النتيجةإليوخلصواالآخرينل!لآخر،منعليهايحصلالتىالقداسةنقل

يعطيأن!يرلسق.حاولولقد"الإبنفييشتركالقدسالروح"إذن:الاتية

تماقابميدفهو،الإلزة:بقولهلهااللاهوتيوالتفسيرالآيةلهذهالحقيقيالمعنى

نهلمؤلدعىفيه!ائنوهو/ل!بنلو/سطةكلليطىققلأن.مشارك!ؤلهعن

ل!ونأن/و/لخارجمنلتقذسو/نهلم،فيهمشار!ال!ون!يفروحه

056./لطبيعةإلجسبغريئا

ققل!ونن3يم!نأو!يفبسؤالهالأخيرهذاحواره!يرلسق.ولخت!ا

/لفه،ليرفونلاققضمنمحسؤبا/لنهأعماقحتىوبمحصشيء!لليرف

لمقئيت!وضوحب!ليقولى/لحئصنئممعبالعبيديليقبمجدبوسطتناويمخد

الحقيقةهذهلىاوينتهى561"!شمبه!ق/فضل/فقنبنؤلآ،/لقليممقفضلأالتئميذ

ف!يف،وللسيدللزبما!ل/لطبيعةبح!سبيعرف/لروح/نلاطاأ/ذن:بقوله

/لخلائق!لمنسصهولمقنو!يف/لخ!وئق؟!لمنسمى3هول!ونلا

للآب/لجدلييقولهمعه/لذىو/لإلنال!ب/لقهمعئجسبل!2/لجوهرجهةخم!

563.؟إآمينلد/لأ/ليذ/ته/لقدسى/لروحمع

384.صانظر61!

ص،38.انطرر!6
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اكترخماثقصى



ا!قامة

كيرلسالقديسمقذمة

الجوهرءالواحدالقدوسالثالوثلكتاب

بالنسبةحتىتأ!يدبحلصعبأمرهوالإلهةالأمورالىالدخولإن

صاحسبأو،الإلهةالأسرارإدراكعلىالمدزبةالحواسلديهمالذينلأولئك

ادراك!لتفوقالتيالأمورإلىينظرونكأنهمجذاالحيمبولسيقول

ذهنأنفىي!فنالصعوبةتلكوراءالسببولعلئننر"ا.جؤ،مزآة"!ؤ!ما

منأنهفرغمولهذا،الدقيقةالأمورإدراكعلىقادروغيرجذامثقلالإنسان

نصمت.أنهوح!مةالأ!ثرأنالآ،الإلهةالأمورعننتحذثأنالواجب

والرسولمخاطر.منيخلولاالأمرفإنالأمورهذهبتعليمللم!ففينوبالنسبة

درايةعلى!انأتشز"3،لآ!ئثإنلي"قؤئلصر!حينماالقديسبولس

.التبشيربالإل!ثاتبصعوبة!املة

المحبأيهالكمؤجهوهوال!تابهذاأ!تبانالىتوضلثوه!ذا

عن،لأجلكال!تابهذالتأليفمضبئبجهل!قمتوقد،نيميسيوسللمعرفة

منالمتشابهةالأف!اربتجميعقمناوقدالجوهر.فيالواحدالقدوسالثالوث

والحوار.مقالاتسبعمنيت!ؤنال!تابصاروه!ذا.والجنسالنوعحيث

علمهغزارةبسببالقضاياهذهفيللخوضوالمؤهلالمجتهدإرميامعهو3التالي

الدائم.وبحثه

شخصين،بينمتبادلةوأجوبةأسئلةعنعبارةوهوسلسال!تابوأسلوب

الأشخاصتقديملزموقدا.إبلماوالثاني"ا"حرفامامهنضعالأولفالشخص

13:12.اكو1

9:16.!اكو

اللاهوتية.التحالملرحالعصور،تلكيمعروفةطريفةهروايأجوبةلالأسنلةالافزاضىالحوارأطولي3

الأولىالفخصإنحيثكاسلأ3الابكتالةالأولالخصإلىلثرالذممط)1(حرفشستدلالقارئعلىلتهيل"

إريا.هو)ب(الثافيوالخصكيرلر،.قهو



لص"ميلقا!أالنالن!حولىا،ثا

فتبنى،المختفيةالأف!ارتمتزوالإجابات،التساؤلاتلدقةنظزاالبدايةمنذ

نأيجبالسببولهذا.للنفسمرارةيسببمماالآخرالبعضوتهدمبعضها

سوفالتىللأف!اراختلاطيحدثلاحتىالبدايةمنذالحروفترتيبنحفظ

ايهالكأرجو.وقوتهنظامهللحتابنحفظوه!ذا،الحوارأكماءنتشفها

.الربفىمعافىت!ونأنالعزيز

:الكتابمحتو!ات

الجوهر.فىمعهوواحدلهومساوالآباللهمعازلىالابنإن:الحوارالاول

الطبيعة.حسبمنهمولودوهوالآبالفهمعأزلأالابن)ن:الحوارالثاني

حقيقي.الهالآبان!ماحقيقيإلههوالابنان:الثالثالحوار

.مصنوعوغيرمخلوقغيرالابنانفي:الرابعالحوار

طبيعيةبطريقة!ائنةهيومجدهاالإلوههخواص!لانفي:الحوارالخامس

الآب.في!ماالابنفي

الابن،فعلهعغاقيلماوىالبشرلةالطبيعةخصائصأنفي:الحوارالسادس

الىوليسالبشرلةطبيمتهالىيشيربالحرىهذا!لتصؤرهم()حسبيليقولا

الله.هوإذاال!لمةطبيعة

اله.منإلهبطبيعته-وإنهالقدسالروحعن:الحوارالسابع



إرمياوالائيحيرلسالقديسأبيثاحواربين

للأوالحوارا

الجوهرفيمعهوواحدلهومساوالاتياللهمعأزليالابن

ه.هوتيةاللاونجيزتهإرمياالأب:مقذمة

الأفضلولعلهأمساولولابالأمسلا)رمياالموقرالأبنزلمنحنحيرلس:

الخروجعدمالىالشتاءدفعهربما،البيتفىومثالمدينةساحةإلىيخرج

الجميل.الطقسظهورمعخرجلقدوالآن،الصنعأحسنولقد

قبل!ثيزايترذدوالشيخحرجةفترةدائفافالشيخوخة،قلتحفاارميا:

.ممطرةالسماءت!ونحينماوخاصةالبيتمنالخروج

تهبفحينماالبحربسمكنشئهكأنوصراحةمحبةب!لنستطيعحيرلس:

فيواحدسربهيئةعلىمفاالأسماكتجتمع،الأمواجتحركشديدةرلح

الأشجار،حرجةاوغابةفي!مافيهاوتدخل،البحاراعماق!ؤالتيالتجاهـلف

الشمساشعةتشرقأنبمجردول!ن.تجدهالذيالثيفالنباتمنوتا!ل

!له،البحروجهعلى!إبتسامةالأشعةهذهالأسماكترىوحينما،المياهعلى

والتردد.الخوفوراعصاتار!ةالأمواجقمةعلىوتخرجالشجاعةتذخلها

العزيز.الصديقايهاعليكيخفىلاوهوتمافالييحدثماهوهذاإرميا:

والمشفولياتالناسضجيجعنبعيدالآنفأنتعلمىحدوعلىحيرلس:

.استجمامحالةفىوذهنك

ذلك؟منالفائدةوما:إرميا

الفرنه.الزجمةعنالجانجيةالعناوين5



!مهـل!للقايصأالثالنانحولاحو"

حياةهناكتونانيم!نوهل،بالقديسينوتليقعظيمةالفائدة:حيرلس

لفر؟بدونومستقرةهادئة

طولها.منأهمهوالحياهنوعان:إرميا

يثبتالقيثارةعلىترتلهالذيالمزمورفيالقه!لامإن!ما،تماماحيرلس:

.تقولماصحة

تت!فم؟مزمورأىعن:إرميا

جيذاتبصرالجسذيةالعيونإنالفة"6.أتاأتيؤاغقفوا"!فواحيرلس:

والدخانالترابمثلالعوائقمنخالية!انتإذا،أمامهاتعئرالتيالأشياء

بوضوحتبصرلافإنهاالأوجاعأصابتهاإذاول!ن،الرؤيةيشؤشماو!ل

فف!رالإنسان.الإنسانف!رعلىينطبقوهذاللأمورالثاقبةالرؤيةوتعوزها

ونافذةحادةنظرتهتون،النقيةغيرالتخثلاتعنوالبعيدوالهادئالمستقر

فإنهبالأهواء7تشوشإذاولنخطأ.بدونمعرفةال!ائناتعلىوسيتعزف

الأرضية.الأشياءوسطيس!نوسوفالإل!سالجمالرؤيةعنعاجزاسيصير

تتفم.بالصدق:إرميا

تتذ!ر!ي،المنزلفىفراغكوقتفىنفسكإلىاختليتهلإذا!يرلس:

هناكهل؟مقذسة!تئايوم!لتقراهلالإلهى؟الصوت،إرميا(الأب)أيها

نأيجبماوراءتسعىمرهفةحاسةلديكهل؟العلمطلبإلىتدفعكيخيزة

فيتعدلمأنكإلىللعملالشديدةرغبتكعدمننسبأنعلينايجبامتتعقمه؟

نأحدإلىوسأذهب؟حقيقيغيرآخرسببلديك!انإذاالآ،الشبابسن

وهوالصدققولعدملىإيميلائم!مينالإنسانإنبقوليمشاعركوأجرحاتجرأ

ب!لامه.يثقوغفنيرلدهاالتيالأمورفيإسرافهيقبلغفنيبحث

شمسلأنالجسدمرضعنوال!ثيرال!ثيرأقولأناستطيعإرميا:

هذهتار!االموضوعلبفىسأدخلول!نى،الغروبفىبدأتالأرضيةحياتنا

يطلبولاللمعرفةيشتاقذهنىلأن.مناسبلوقت(الأمراض)منالشحوى

نأارادف!لما،العدوفىوالسرلعالأصيل-ائمهر8تشبهوحالتىغيرها.شيئا

اس.ا46:مز

ايأهواء-تعنىماعافاوهىهـ"+؟هولالونايةوحاع(9ا"اصهارترويزحمهاالآلاءعدهامةكلمة7

الصغير.،الفرساسهوالمهر8



للأها1ال!

للعدو،ةغيرالمهيأالأرضبسبب،عنهرغفانفسهيجد،العدوفىمهارتهئظهر

بنفسأشعروه!ذا.قوتهمعيتناسب!املاعرضاتقديمعليقادرغير

المقذسة،الأسفارلدراسةوقتىأ!زسأنعلىغيرتىتدفعنىف!قماالشىء.

ليسالصعوباتهذهعلىالتغفبأن!ما،مخرجبلاصعوباتامامنفسىأجد

تدفعنىالقائمةالصعوباتفإنترى!ماوه!ذا.إنسانل!لالمتاحبالأمر

هوالذىالإيمانيخصماىأمامبالأكثرتردذاأزدادواناالترذد،الى

فينا.الذىالرجاءأساس

الصالحةالعطايااقتناءلأنوذلك،الحقتت!فمإنكلكسأقولحيرلس:

ضحواالأمروهذا،معاناةبدونيتمالذىبالأمرليس،الفهمن،فوقمنالنازلة

بالأمرليسالسماءفيهىعظمتهاالتيوتلكالفائقةالأمورلأنوذلكللجميع

صعبةأموروهىبالجهدتقتنىل!نهاالاشتياقمجزدئظهرمنل!لالمتاح

والتعب.بالصعوباتمليئةهىإذالمنال

نأصادقةبنيرةيرغبونالذينأولئكيفعلهأنيم!نماذا،إذنإرميا:

السهل؟بالأمرليس،قولىحمسبأنهوخاصةالعطاياهذه!لي!تشفوا

عالئاصرخواالذينالقديسيهنيأقواليطيعواأنإلآأمامهمليسحيرلس:

الخميغئغطياتذيالفيما!فنقفيطفبج!قةئغيزةأخذئحاا!انإن"وإئما

تة"9.قشئغطىؤلآئغئز،بشخاء

والحعة،لهنورلالمنينيرسوفالروحانىالإل!ثىفالنورتأ!يدوب!ل

وعئا.أ!ثر،الوعىينقصهوقنحيفا،،لهح!مةلاقنتجعلسوف

الفإ".اقخبقفيرقةلإتازة،ففويتا!ؤأشرقالذي9المسيحهماوالح!مةوالنور

ؤتققتا،الظفقةشفطالبجمنآئقذتا9الآبالفهفإنبولسالمغبوطقولحسبالأنه

النهاربزوغالنورهذاالقديسيناحددعىولقد،قختتيماإ"ائننققولتإلتى

الضئح!ؤ!مثفتطقغالثقاز،يتفجزآن"إلىقالحينماالصبحو!و!ب

!وبوطلوعالنهاربانفجار-اعتقادىحسب--يعنىوهوفي-قفوي!غ"12

.هيعا:

.46:كو021

13.كواج11

11.ا:بط2!ا



ل!جمهللتا!أالثالنهنحالىحو"

بالمسيح.الروحفىالاستنارة،الصبح

!و!بوهوالنهاروهوالنورهوالمسيحانفىيشكاحديوجدلاإرميا:

)الموعوظين(.بالإيمانمختارينليصيرواالداخلينهؤلاءوخاصة،الصبح

هل،الفهموسهلةمبسطةبطريقةالإيمانعقيدةلناتشرحأنسألناكوإذا

علىيفتخروالىللمتش!ينالفرصةتعطىوهذاسترفضأمستوافق

الناسبعضيروجهاالتىالباطلةللآراءاهتمامأىنعطىالأويجبشيخوختى؟

خيالاتهم،ح!سبوتحوللهالإلهىالحقتزييفالىورائهامنيهدفونوالتى

!ثيزاطنيئافحبثاوالقرىالمدنفىيجولالنحلمن!سربولتجولون

الزثإ13.قبمغقلآقفيهئميزؤيا"يت!ففوق

ارجوكولذلكلهانظيرلاالتىالإلهةالمحبةهذهفيكتعجبنى!محيرلس:

.بالإعجابحقاالجديرةوهىالرأىفىالاستقامةهذهعنأبذاتتخليالآ

أذعىولست9)الإلهيةبالمحبةيستمتعانالصديقايهاغيركيستحقوقن

الأمورغوراسبرسوفأنىأوأسلافناقالهالذىمنأفضلشيئاسأقولأننى

لأن،القديسونالآباء!تبهفيما!فايتنانجدلأننا،احسنبش!لالروحية

الواجببالحرص!تاباتهميستعملوالآباءعلىبحمةيتغرفأنيقررقن

تشئغ"لآقالمخفصءمحسبلأنه،عقلهفىالإلهىإلنوريسنفسوف

انجتاب)ضللأنوذلكا.إ4فينميت!فغافذيآبي!غزوخقيافتفمينآتنغ

صديقى؟ياكذلكأليس،اؤالئؤبييئأهيلئنيييمؤتاكغ،الفإمنبيمافوخىفؤ

رغبةلديكي!نولمالترذدأصابكإذالحنو.صحيحتقولهمانعمارميا:

ماوأخشى،بالشللنحننصابفسوففمكاغلقتاذااي،معناالتعاونفي

مجزدوفرضية!افيةبطريقة!قموناقدالآباءإنقولكيصيرأنأخشاه

حولإليكالاستماعالىيشتاقونالذينت!فمأنعنتمتتعلى،حجة

نأوأئزمك؟المسلكهذاعلىابذاأمدحكلنبدوريوانا.الإيمانموضوعات

--------اسئلتى.:صكلىإ

3.16:تبحو2



ل!لطا""5

بشدةالضغطتحاولولا؟النبيلايهاسؤالىتريدموضوعأىحولحيرلس:

المتواضع.ذكائىعلى

مناكثرأفعلأنيجبحانوانعليكالضغطهوليسهدفىانارميا:

فيها.اسألكانالضروريمنانهارىالتيالأمورتلكفي،ذلك

ذلك.تفعلانيجبانكتعتقد!نتاذاالآناسئلتكاطرححيرلس:

انهتعتقدألاالريففىوالماعزالخرافيرعىاناحدنااراداذاإرميا:

يحصناحيةمنلى،المدزبةال!لابمنومجموعةالراعىعصاالىيحتاج

نباحفإنأخرىناحيةومن،مفترسوحشعليهمهجممااذاحالةفىنفسه

القطيع؟يحمىال!لاب

صحيح.هذاحيرلس:

ال!لابمحلاخرى!لاببإحضارالزمنبمرورالراعىقامفإذاإرميا:

فائدةلهليسال!لابمنالثانىالجيلونباحسهرأنتعتبرهل،ماتتالتى

ومتفوقا؟)شجاغا!انالحلابمنالسابقالجيللأن

له؟فائدةلانافغاشيئابأنالقولعلىنجرؤو!يفحيرلس:

الآباء!تاباتأماموتتر!نىلومبلاتبقىلىتنسحبانكاظنإرميا:

مسنوديننجاهدلاوأن،مثلهمجهذانبذلأنيجبلااننابذلكموحئا،فقط

بدونالبسيطةالنفوسيفترسونالمتوحشونالأشرارالهراطقةبينما،اللهبمحبة

مانع.ولاعائقأمامهميقفأن

فىالواحد01أكلط!*هلم!هإكائاه!،5واصطلاحنيقيةمحمعإيمانقانون

:الجوهر*

..بناهئا..للعملشديدةرغبةفئئضرموأشخعنىقدءمكأشعران:حيرلس

المجمعوضوحب!لو!بهرضهبدقةحذده!ماالإيمانبعرضنبدأدعناول!ن

اذا،وسنفحصنيقيامدينةفيالمناسبالوقتفىانعقدالذىوالمشهورالمقذس

الذينلأولئكبالنسبةراسخوحأنهيبدوالذيالأمرهوماوضوحب!ل،أردت

تحذدقدالذيالإيمانإنيقولقنلأن،مختلفايمانلمي!ونانيفضقون

هو،العظيمالمقدسالمجمعهذافياللهمشيئةوبحسبفائقبش!لوغيرضق



ل!جمرللفا!أالنالن!نحالحا"

منوئمتدحبالصوابيت!فمشخصهو،نفوسناتسندثابتةوقاعدةأساس

حقيقي.وعابدالإيمانشديدوهوالمسيح

لناقذمالذىالإيمانقانونوهو،المجمعلهذاالعظيمالإنجازنذ!ردعنا

النهايةفىيجدوالنينتقدونناالذينفإن،وه!ذاصادقةإيمانيةمفاهيفا

تار!ينغريبةعقائدنتبعو!أننا،ضدنايت!قموالأنشوقهميثيردافعأى

حسبوهذا.الخاصةشهوتفاحسبويمينايسازانتففتلىالملو!ىالطرلق

ب!رالتىالح!مةلأن،منهالشفاءالسهلمنليسعققىمرضعنيعئررأيى

متوب.هو!ما،للانحرافعرضةهىفحص

به:16نؤمنلماعرضوهاهو

وبزب.يرىلاومايرىما!لخالق،ال!لضابطآب،واحدبإله!نؤمن

منحقإله،جوهرهمنأىالآبمنالمولودالوحيدالفهابن،المسيحيسوعواحد

شئ!ل!انبهالذىالجوهر17فىالآبمعواحدمخلوقغيرمولودحق.اله

نزلخلاصناولأجلالبشرنحنلأجلناالذى؟الأرضعلىوماالسمواتفىما

وسيأتى.السمواتإلىوصعدالثالثاليومفىوقاموقبروتألموتأنسوتجسد

".القدسوبالروح.والأمواتالأحياءليدين

وأنهموجوذاالابنفيهي!نلم،وقتهناك!ان)نهيقولون"والذين

وأجوهرمنالابنأنأو،العدممنصارانهاوموجوذاي!نلمولادتهقئل

تحرمهمجميغاهؤلاء،للتغيروالتحؤلتعزضأوانه،مخلوقأنهأو،خرآأقنوم

181.الرسوليةالجامعةال!نيسة

نطقفن!لإنسمو.منإليهيؤديوماعيببلاالذىللحذقياارميا:

وفائق.رائعبشيءنطقلأنه91الرعدابنئدعىأنيستحقال!لماتهذبمثل

القططيةفيالئالطالمحعادوالملاحطم،325صنةيق!مجمعفيالآباءأترهالذيالنصكيرل!.قيعرضها16

تانولىصياعةاشقرتوهكذاالفدر،إصوحبألوميةالحاعىالجزءوأضا!صايعديلاتتعضمعالمىهداتبئقد

الآلى.نتلوهالدىالنحرعلىالايمان

جوهرمنتعنىوهيمقطعيرمنوهى"لحهاكا!ههلأة""هوموأوجوسالمركبةالونانيةللكلطترجةهيالحبارةهذه17

الجوهر.لىالآبمعواحدأوالجومرفىللآبصاوىاوذاتهالآب

ماكانإلىئيرالفقرةوهده،الكيةعليهأحمعتالذيالايمالىإتراربعدالمجمعقراراتفيايضئاوردتالفقرة8!هذه

الهرطوقي.آريوسبهيعئم



الط!"لأ؟ل

الواجبأنوأشعروسعىفىمابذلتوقدصائبةللأمورفرؤيتىإذن:إرميا

لناالروح!شفهمانحفظأنهوسرورب!لوقبقتةعاتقىعلىالقىالذى

جيذا.ذلكتعقموأنت

نأالناسنقنعأنيجببالمقابلول!نجذاصحيحال!لامهذاإرميا:

القطيععنتنحزفالتىالمسفنةالعجولمثلفهم،الطرلقةبنفسيفحروا

ما!لإلىبطياشةيندفعونوصارواالسفاهةمنإمتلأواقدفهؤلاءكله.

يحوىالذيالخصيبالمرعىيتر!ونفهمذلكإلىيصلواول!ي.رغباتهميوافق

02،تدمي!ذبةلمعقمينحمقاءأحاديثجؤلينخرطوا،طعاموا!ملأفضل

هؤلاء:عنشديدحزنفيتقولنفسهاالح!مةجعلالذيهووهذا!أشواك.

الشوء،بفغلانفيرجين،الظفقةقشايلت!ؤيلشفولثالاشمتقاقةشنل"التايىجمين

شئيهغ"31.!ؤففتؤونؤفغ،فغؤخةطزففئمالذينالشتز،يآ!اذيبالمئتهجين

النبيمعقائلينهؤلاءعلىنبىأنولجبابالصوابح!متلقد!يرلس:

و!يف"23.شعبيعلىنهازاليلألأبىدموعينبوعوعينايماءرأسيليت"يا

الحقمعرفةاختيارفرصةأمامهي!ونالذيذلكعلىوليلآنهازانبىلا

هؤلاءمثلوعنوالحاذبة؟الفاسدةالآراءوإلىالضلالمعرفةإلىوينحرف

ي!وئواتغلجئفغ،خزخوا"مئا:القديسينالمخفصتلاميذأحدقالأيضا

منلديهمي!ونانيم!نماذاثم231.فغتاتتفوامتا!ائواتؤلأئفغمئا،

والذيوالدقيقالأرثوذ!سيبالإيمانالاعترافاوالإيمانهذاعلىاعتراضات

ش!ل؟بأييغدلهأنإنسانيملكلا

في)الواحد"هومواوسيوس"!لمةادخلناقداننايقولون)نهمنعمإرميا:

وغيرجديدشيءوأنهاالمقدسةال!تبفيواردةغير!لمةوهىالجوهر(

!تابي.

الذكيالوصفلصىحوباهمكدلةوصمهمالىوالملاحظالجحتد،الابنالوميةانكرواالدينالآ!بوييناتجاعريقصد!

22(.20بوا)الظر:المبحهويوعانالكروالمنيوحنا.قاعطاه

.ا-ها23؟أم1!

رسالتهلىيوحاق.عهميتكئمالدي!الهراطقةهؤلاءونعالمالآريوييرلبر.كبرل!قهنايقارنا.29:ابو3!

2.23:يواالابى:ألكرواأيفحااهمإذالوصف!داويصفهم
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ل!جمهللثا!أالثالثانحالا)حا

"هوموأوسيوس"!لمةلأن،صديقىيا،المعنىمنخالىءمفذاحيرلس:

تقبللاأيضاانتأنكام،صحيخامعنىتحملدامتماقلقاتسببلاانيجب

؟أقولماحقيقة

أقبل.)ننى:إرميا

طبيعةعلىنطلقهاأنتعؤدناأخرىوأوصاف!لماتفي)ذنافحص:حيرلس

وايإليهة.المقدسةال!تبفيتوجدولاالفه

تقصد9!لماتاي:إرميا

محدودةوغيروغيرمرئيةماديةغيربأنهاالإلهةالذاتنضفحينما:!يرلس

نصفهاوحينما؟مناسبةغيربطريقهنت!فمنحنهل،قياسهامم!نوغير

فائدةبدوننتحقمأنناأحديتهقنافهللشيء،تخضعولامحدودةغيربأنها

السليم؟الرأىنقذمأننارغم

تأ!يد.ب!للغومجزدهذاإرميا:

مصطلحوئهاجمرنوعىبلا!أناسأنفسهمئظهروناذنلماذاحيرلس:

المليءوهوغريبالتعبيرهذاانفذعينصغار!أطفال"هوموأوسيوس!

علىبهومعثرفمعروفالحقيقيالمعنىأنورغمالقتمة؟الحيمةبالمعاني

انناالآالأسرار؟فىوتزبواالإلهةالأموربعمقفحصواالذينقتلمنالأقل

الفهطبيعةنفسمنؤيذالابنانهو:رأيناحسب"هومواوسيوسأمعنىاننقول

هوولا،الناساولئكيرلد!ماخرآجنسمنليسالابني!ونوبذلك،الآب

وطبيعته.خواصهنفسولهالجوهرفيمعهواحدول!نهؤلذهالذيعنغريب

الجمالاظهارفيتشاركانتستطيع!لمةاياستخداممنابذاأخجلولن

عنالتخقيقزرنااذاولحنجنس.كلفوقهوالفهاننعلمونحن.والحق

تأ!يد-ب!لمحدودةمعرفةوهى-المعرفةالىتقودناالتيالوسائلعنالبحث

وتجققةصادقينغيرنصيرفسوف،عقل!ليفوقالذيالجوهرمعرفةأي

ؤقخفولينافضطيريينوسنصير..وطبيعتهالحقيقىالقهعنابذانتعقمولن

حتىللرؤيةورافضينمذعورلننصبحوحينماالم!توب.حسبيىلح"24يل

4:14.ف121
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"هل"الط!

الحجارةمثل!لنافسنصيرجزئتا"9للمعرفةورافضين،ئغنرا25!،مزآة"!ؤ

وهمبطالينأناسأمثلاليونانشعراءاحدقالمثلما،شعوربلاوالتىالصماء

00261.الأرضعلىعبء

تعبيرالمقذسالتابيذ!زاين:السؤاليلغىلاهذاول!نارميا:

"هومواوسيوس!؟

ال!تبوضقتأين:وقلناهسبقمان!زرأنصديقيياتخبرناانكحيرلس:

المحدود!!غيرو(الموصوف"غير،،الجسديغير9بأنهال!ونإلهالمقذسة

هؤلاءأرادسواءبالطبيعةهذا!لفهوذلكورغملأحدإ؟271"غيرالخاضعو

يرلدوا؟لمام

نألنايحقفلامستقيمةبطريقةئف!رأنقلوبنافىوضعناقد!ناواذا

قالقدالفهأنيوافقونالا.الحقيقةمعرفةعلىتساعدناالتىالتعبيراتنرفض

إشمزائيلةلبنيتفولهذا:ؤقال.آفيةالذي"آفييما:حقوقوله،القديسلموسى

يفؤة:إسئزائيللننيتفولهذا:ئموشىآنجضاالفةؤقاؤإتي!غ.آزشقنيأفية

اشيمهذاإني!غ.آزشقنييغقوتقيالةإشخاقؤإلةإنجزاهيغإلة،آتجائ!غإلة

انفسهميتر!والنأنقماعتقدول!نى،قذؤبىا"3ذؤبىإلىذئحيريؤهذاالآتبإلى

بالحقيقةلأنه.يهوههوليسالفهأنهـلعتقدون،الحماقةهذهمثلالىيصلوالى

أطلقاللغةاستعمالبسببولوحتى،غيرهتناسبلاالتسميةوهذه"الحائن!هو

هوالذىهوموأوسيوسا9تعبير93أسلافنانحتالمنطقوبنفس.غيرهعلىالاسم

13:12.اكو

يصك!،ايونايخينالفلاسفةأفكارلبعض.الآباءمنغكلةمئل-.كيرلىقاضخدام40143:0الإلياذة:هوصروس

مدرتفيتدزسالتىالموادبينشكانتاليرنايخةالفلفةانبالأيهر2والجد.الواصةوثقافتهماطلاعهمصه

ا!...والمبما.والموجقةالرباضيةالعلومجمانباللاهونجةالاعند!لة

وهىهو،ليىبمااللهوصصكعى؟أ،،؟ه!مول5156ء3،لااللىاللاهرتبحلمئئفيصاالصفاتمذهئخدم

ليثلأقحدها،المقصالكتابنصوصفيتردلماكاشبالرغمالكيةألاءصكثير!كناباتضائعةصفات

المرئي،""عربانهفيصفهالابنقنومإلىلالصلاةيخوحمهباحمهالصروفالقداسففياللاهوفى،غريغورلوس.قكتابات

:الراموس2دطبعهالمقذس،الخولاحي:انظرالمتحيل"".غرالمفحرص،عر(الزمنىغيرالجتدئ،غرالمحزى،كر

32.صه2002

.ا-ها34:خر

بوا!ةالمفمالايمانمعنىإلىل!وهدائاالأقدمأىها*ء"51!7"اصلافنا"إلىككللى.قإضارةنلاحظ

الأقدمين.باء
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ل!جمرللفا!االنالنانحالحا"

الجوهرفىالآبمعواحدالابنإنأحديقولوحينما.الإطلاقعلىتعبيرصدقأ

سماءأيفرضولا،ئعتبرفبتدغاولا،خطأأى-رايناحسب-يرت!بلافإنه

ترددبلااقولأنأستطيع،!لمةهنايستخدمولنهداع.بدونالألوهةعلى

التىفالاشتقاقاتوه!ذابها.الموحىالأسفارفىتوجدالأولىجذورهاإن

البدء.منذ!امنةجذورهاول!ن،أصلبلاليستال!لمةمنتخرج

المقذسة،لتقاليدنامخالفتعبير"هوموأوسيوس!إنيقولمنعليناخرجفإذا

الطبيعى.تسلسلهافىال!لمةاشتقاقاتفهمفىولخطئالصوابجانبهفقد

فهمللفايةجهلاءانهموبسببال!ائن.منهماالجوهزفىوالمساواةفالجوهر

نتسامىاننستطيعلىلنامعطاةهىوالتىالأخرىال!لماتمنيحرموننا

إفى!مامبدئياذلكولي!ن،أذهانناتستوعبها!ماالإلهاتفىللتأمل

لغز".فىمرآة

تعبيرعلىالجوهر"في"مشابهتعبيرفضلواإناعتراضلديكهلإرميا:

03.الجوهر"في"واحد

أنفسهمئناقضونقفمالعزلز،صديقيياغيرمستقيمهذا!لامهم!يرلس:

واحدالابنأنفإماالتعبيرغير!تابي.أنلإثبات!بيزاجهذابذلواأنبعد

الجوهر"جؤ"مشابهيقولواأنأرادواواذاشئ.لاأنهأوالجوهرفيالآبمع

عندنا.شئ!لأساسهيالجوهرأفي"واحدعبارةفإنيستحسنونماحمسب

غير!لمةبأنهاووصفوهاالعبارةاحتقرواأنبعدموقفهمئفسرونو!يف

مايحملخطابأييقبلواأنورفضوا،المقدسةالأسفارمعمتفقةوغيرصائبة

القيمة.الألفاظمصاففيويضعونهاويقبلونهايعودونثمالتعبير،هذالىإيشير

الجوهر،جؤللأبمشابهالابنأنعبارةباستعماللهمسمحناأنناوبافتراض

؟نظركفيموقفهمسي!ونفماذا

المملوءتعبيرناأمامالمتذبذبموقفهمويع!سهجذاظالمموقفإرميا:

.والوضوحبالعمق

ال!ثيروالتعاليماللغوفإن،عزلزيياذلكمنا!ثريحتمللاالأمر:حيرلس

الجومرفىواحدبينصا50إكا!هإهلم!ة،الجومرفىسفمابهيوتا(.أ)حر!هواليونانيةفىبيرهةلتعبيرلاينالمر3



"هل"الطو

وذلك،!الصبيةيتصزفونجعلتهمقدمعفموهملهمئلقنهاالتىالفاسدة

أشفقواو!أنهم،والابنالآببينطبيعيةوشركةصلة!لقطحبمحاولته!ا

الوحيدالابنبينالفرقنرىلاوه!ذاالآبمشابفاي!ونانلهفسمحواعليه

الجمالهذابعضفيهميظهروالذينالفهصورةعلىالمخلوقينالناسوباقي

الإيى.

ذلك؟وراءمنتقصدماذا:إرميا

!قازخقاء"قوتواالواضحةالمسيحوصئةالعزيزأيهاتسمعلمأحيرلس:

زجيغ!31.آيضأأتجائحغآن

نعم.:إرميا

طريقةئشلوبذلك،فينائطبعالإلهةالصفةهذهأنتدركألاحيرلس:

ورغهـا،الفهبجوهريليقمابحسبفائقفالصلاح؟للصلاحبممارستناحياتنا

حياتنا،طريقةبفضلوذلك،بهبالاقتداءصالحيننصيرأننستطيعفنحنذلك

نتمتعولأننا.بهالاقتداءيستحقما!لللأماموامتدادبإشتياقنختارأنبشرط

الحياةطرلقةتنطبعلىأننانذعىأنيم!نفلاصائببماورؤيبماصاكتبذهن

المشابهةفهذهالجوهر،فىلفهمشابهيننونأنلنالابد،نفوسنافىالإل!ثة

الىسيقودناذلكلأنإ.حاشا،صفاته!لفيلهمساوليننصيرأنإلىتقودنا

إننااعتبارعلى،وبينهبيننااختلافأىبدونالإلهىالمقامذاتذواتنانعطىأن

!شبهه.صورتهعلىخيقنا

الفارقأنالآو!شبههصورتهعلىخلقناأننارغمبأنهالتتولهيجبوهنا

نحنبينماوغيرمز!بطبيعتهفىبسيطفالفه..شاسعفارقوالإنسانالفهبين

ونحن.متعددةاجزاءمنم!ونةالبشرلةطبيعتناأنإذ،مر!ئةطبيعةنملك

مثلوالزوالللفسادمعزضونأننايعنىوهذاالجسديخصفيماالترابمن

!ثيرةلتقلباتعرضةالإنسانيةوالنفس،ذلك!لفوقالفهبينما.الأعشاب

دائفا،هوهوالفهولن،الصالحإلىالطالحومنالطالحإلىالصالحمن

فياناصبوس.قوضرحهااسنخدمهاإنصبقتفيمهاكصاوطريقةالآيةمذهنص.كيرلىقيتحدم60.36لو31

الثالثةالمقالة:اثناسيوس.قانظر.المخلرقاتمىأىالالهبةطيتهفيلابهلاوانهالجحدالابنألوهةعنالدفاع

.2501:فصلالآرلوجين،ضد
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لصلمميللالاسأالثالفةح!لحا"

ليسالفهتغيروعدمحال.الىحالمنيتغيرولايتحولولاالأبدإلىصالح

الذينالبشرأنالواضحمنأصبحوه!ذا.جوهرهالىيرجعبلعرضيةصفة

انيم!نبل،الطبيعةحسبالفهمعيتشابهونلاالعدممنالوجودالىاتوا

32.المستقيموالسلوكالجديدةالحياةنوعيةجؤمعهيتشابهوا

أنهالأ،سقوطنارغملأنهوذلكالسليمالطريقيسيرجؤحديتتاانإرميا:

ننحدرولمطبيعنتاعن!لتةننحرفلم،سقطواالذينالملائحةولانحنلا

المعرفةعلىالقدرةفقدنافلقد،للفضيلةاقتتائناعدمرغم،ال!لىالعدمإلى

الىودعاناجاءالمسيحولحنللشر،ميلنابسببوذلكالحياةوفنالصحيحة

ناابذانقولولابهائها.ب!لالأولىالصورةحسبجديدمننتش!لأن

ولحن،أخرىطبيعةتصيرالبشزيةالطبيعةانيعنىالمجدهذاالىالوصول

مقذسةحياةالىشرلرةحياةمنيتغئرالإنسانأنجؤالإرادةباختياريتعققالأمر

والفعل.القولفي

تضئاللهصفاتفإنإرمياصديقيياواضحالأمرأنلييبدوحيردس:

و!ماولحمننا،،الصلاحنسيرفيأنحرشتابملءاخترنالأنناصورتنافي

ذلكصحلولأنهالجوهر،فياللهمعواحذالسنا،نفسكأنتذلكذ!رت

لأنوذلكخالقنا؟طبيعةنفسمننحونانيمنعناالذيفما،يذعون!ما

يتشابهالآ.واحدةطبيعتهاتونانلابدبينهافيماتتشابهالتيالحائنات

نفسفىآخرانسانمعالإنسانيتشابهالآو؟اطبيعتهفيآخرملاكمعالملاك

؟)الطبيعة

!ذلك.)نهنعم:إرميا

اعصان،تمكىإننلابدوالأعصال،الاكلانبينالونيقةالحلافةعلىكرلى.قيخدذالاكلانلقانونضرحهصياقفي

لاالذكطالصجحالاكلان"لأنةفيقولستقيموصلركباعالا+كلاتاعننعزأنالضرورىمنرأيضئاالقوعاطاتا

حصلواتدالذينأوبكوكظهرصلاحبكلكلوناهو،الصالحةالأعصالمعايلازمجمحةشلهطبسبببهئخر

الأعحالهذهف!نلوم،بلاالذىوالاكانالصجحةبايعايم-ستبطلاإنهل!دوأعصالناكاءكان!انتميز.مجدعلى

دإنقولنحنايفئاهكذا2:0،2يعيت"اعصالبدون!الإكانانفكارأى.بحبالانان،نفستقعلن

...كامليننصروبذلكالمتقيةالحياةامجادمعوكرقبلاعيبالذكيالإكلادفليفزنوهكذاعحيح.العكى

ئهونالففائلأعصالبببجاضمممحدفىدلتيمالايماناشلاكقيسةمنقلفواقدالجهلبببالذينوا،لئك

مرريرد.تربة.كرل!:قرصائلوخؤل".تجثريهمصابهعيرضنظرةولكنوحوههمنحنهملامحذوأناضها

15رفمهالرصالة4،جام،799يونيو.الآبانجةلللراصاتالأرنوكىالمركزالثهبد.عدنصحىد.تاوضروس

.23،:فقرة26ص
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لأال!اا!لطو

)الواحد!ف!"هوموأوسيوبم!أتعبيرأنفرغم،ترىكماوه!ذاحيرلس:

يف!هبرونلاالذينهؤلاءفإن،الطبيعةتطابقعنرائعئدتروبش!لالجوهر(

يتمش!ؤال!يوذللثاختراعنامنشئأنهعلىيرفضونهمستقيمبشل

بذلكوهمالجوهرإ33،في"المشابهبتعبيرتمس!همبذلكوأقصدهمبرأيهم

قيمةمنالحطيرفضونانهميتظاهرونفهمدنيوئا.رداءاللوغوسئلبسون

جاءتهمقناعة-تامةقناعةعلىوهموفادىومخفصوابناللهولدعونه،الابن

حق.إلهفؤولابالطبيعةابئاليممنالابنأنالدهرءهذاح!مةتمح!اتمن

خالقوضععنيتوزعونلاوهمللهالمشابهينعدادفييضدونهالتعساءهؤلاء

منأنهبلالجوهرنفسمنليسأنهويذعون،المخلوقاتمصاففيال!ون

المصطلحهذهيرفضواأنمنهمنطلبأنلنايحقالسببولهذا.مشابهةطبيعة

34،بهتشئهناعن،ارادواإذا،نتحفمأننستطيعل!يوذلكوالشاذالفرلب

حئى.نواياهمنفهمأنالسهلفمنحال!لوعلى.يزعجهمسوفهذاانوأعتقد

تعبيرلأنهلينساهومواوسيوس،تعبيريرفضونأنهمو!يف،ذلكيقولوالملو

لأنهيرفضنونهول!نهم،ت!رازاومرازاهـلؤ!دونيعتقدونكماغيركتابى

عنمختلفةطبيعةمنليسالابنانبوضوحئظهرلأنهوذلك،الحقعنئعئر

".طبيعتهنفسمنهوبلالآبطبيعة

"حقا.رائعشيءهذاارميا:

قوليتناسوناصرار،سبقعن..للهالمحاربينهؤلاءأنأعتقدإننيحيردس:

إلىيأتلموانهانفصالبدونالآبالفهطبيعةمنأنهفيهيؤ!دالذيالمخفص

!آئئغيضاوأ"انغاتيمهذامنققشثأناآقا،انقاتيمفذامن"آتتغ:زمنئاالوجود

إآفذي:قاتلآالابنعني!تبيوحناوالح!يم3.فؤقاهقمنآتاآفا،آشقلمن

ولاالمخلوتاتينابتمبيرهول!ة515!اه،كالةوباليونانيةالجوهر"فى"المابهتعبرإديقولكرل!القديى33

نحلوق.غرالالنلأنالابنيماسب

مناضاوحدما.الخطيةعداماضىءكلقصافاتدفهرجما.اتحدالتىالئرئةطبيحتهجثمنالافيلهنحن31

القولش،المقاومينانزعاجوب.نحلوقينبروضالخالقفهربالمزةيهاتاجمهلافنحنالالهيةطيقهحهة

نحلوق.هوبايالميالئرابناءبقيةمئلهوالابناناعقدوالأض،القوللهدااليماتفرهر،الابنل!ب!نا

8.23:.!ش
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ل!ىمهللفابسالنالن!نح!لحو"

الطبيعةمنأنهالأفؤق""منتعبيريعنىماذاالخميع"36.قؤقفؤقؤقمنيأتي

ائغان!ا!قذاجمن"قشتيعنىوماذاال!ائنات؟!لعلىتعلووالتيجذاالفائقة

ذإ-فرلدةحالةإنهللتغير-خاضع!ائنأيالىينتميولاتمافامختلفانهإلأ

.أبهوالقهان

والبشر:اللهبينمتوسطةطبيعةمنيكونأنيمكنلاالابنإن

تختلفبطريقهفوق""منتعبيرنفهمأنيقنعوناأنأرادوالووماذاإرميا:

بالأرضلهصلةلاانهتعنىفوق!"منإنيقولواأنيم!نمثلآتؤا؟لناقلتهعقا

عن!ثيزاتسموأخرىطبيعةمنأنهأوالسماءمنول!نه،بالإنسانيةولا

نقذم؟إجابةوايلهمنقولفماذاطبيعتنا؟

منفيهتبقىفماذا،ويذعونيقولون!ماهوالابنأنقيلتاوإذاحيرلس:

نؤمنونحنفوق!"منالقديسينالملائحةمنواحد!لأليس؟نتأملهمجد

والسياداتوالرلاساتالعروش-الملائ!ةأليسالسماء؟منالينايأتيأنه

ي!نلمفإذا؟طبيعتهميخصفيماالأقلعلىب!ثيرمئاأسمى-والسيرافيم

لنلتييبدو!مافهو،37الطبيعيةبالمقاييسوقسناهذلكمنأ!ثرشئللابن

))أليممقلآخر.وقتمنفوق""منتأتيناالتىالعاقلةالمخلوقاتعن!ثيزايختلف

3811.الخلآصقييرتواأنائغتيديقلآخلييفجذقةفزشقةخابقةأزؤاخاتجميغفغ

طبيعته،منوليسإليهفضافاي!ونسوفالإلهيالمجدفإنالحالةهذهوفى

ي!ونو!يفالحقهوينأ!.الحقهونا"أ:يقولحينما!اذئاالمسيحوي!ون

المعنىومابها؟الموحىالمقذسةالأسفارقولعليهينطبقلاقنفي!ائئاالحق

العالم؟هذامنليسالابنأنمنالمقذسةالأسفارتقولهلماالحقيقي

جؤواحدأليسأنهيؤحدونفإنهم،يقولونماأمامكأ!زردعنيإرميا:

والحقول!نهم،اسفلإلىالفائقةالطبيعةمنوئننرلونهبلالآبالقهمعالجوهر

باقييشاركلاانهولقولون،الخليقةباقيمناسمىمر!زايعطونهيقال

المحلوفة.الطبائعمقاببىالطبحبةبالمقاببىيفصد37

18



أ؟لا"الح!

فهوآخروبارم.متوسطةم!انةيحتلول!نه.الطبيعةنفسفيالمخلوقات

في،ؤتدهالذيالآبيشاركلاول!نه،البشرية،الطبيعةمستوىعنيتسامى

.المخلوقاتمعونحسبهقذيىهمننحطأنيمنلاالوقتنفسوفىالجوهر،

بار،فإنهم،الابنطبيعةعنوصراحةبوضوحيت!فمواأنقزروااذاحيرلس:

فإنهموبذلك؟مخلوقاليسأنه!ما،بالطبيعةالفههوليسإنهسيقولون،شك

المخلوقة،ال!ائناتطبيعةمنأعلىيجعلونه!ماالآبجوهرالفهعنيبعدونه

ضمنيخسبلاالرايلهذاطبقاأنه!يفارىلاوأناالوهيته.بذلكهادمين

؟المخلوقات

رأيهمعنالدفاعفىيستمرونوهمجيد.بشلالأمرفهمتلقدإرميا:

وسيطإنها!ثرمنيعنىلافهذاوالناسالفهبينوسيطادعوهإذاإنهمقائلين

يريدونه.الذيبالمعنى

93.المتوبحسبء!غبياأعدائنا"الأنذلكمنأ!ثرغباءهناكوهل:!يرلس

بإمانهمآنهمأولئكيتضورأنالح!يمةالأفارعنبعيذاسيونفى

بولسالقديسعفمناولقد،خيالهمباختراعاتوذلكالحقعقائدهزيمة

جسذاقداتخذالابنبأننومنأنالقديسينخورسو!لبل،حقاالح!يم

لنايقدقونفالقديسونولهذا.الخطيةخلاماشى!لجؤلنامشابفاصارأي

الابنيقذموننجدههـافأحيائا،العظيمالشرهذاإلىللدخولمتعذدةزوايا

العبدشلآخدايقذمونهوأحيائاالخليقةوفوقطبيعتناعنمرتفغاالوحيد

ظلتغييرولابهوليسدائفاهوهوول!نه،اللاهوتأمجاد!لعنتنازلوقد

".4.الأتبؤإلىؤانيؤتمأفشافؤفؤانمسييخيشوغ9الروححاملعنهولقول.دوران

؟!يقولونهوماالأعماقهذهبينتوجدعلاقةأي:ارميا

ذلكيفعلونأنهمإذ،ا"رخوةبنفسبىالمقذسةلل!تبنلجأانيجبلاحيرلس:

31.32:نث93

13:8.اعب

ومعرفتهاالمقدسةالكتدرات"إنقاللأ:الكلطبالثهيختمىمايعرفانيريدمنايفئاكلأثنايوس.قانجصح1

لاصزضاده.الذهنيطعلكىودلك،بالمحالتيالفضيلةوحياةطاهرةولفئاصالحهحباةتتطبادحققةمعرفة

الكلصةتخ!دانظر:".الكلمةبالئهيختصماالبثريةالطيةاسطاعهلقدريدركوأدبتهاهماإلىيصلان.كا

.167ص.ا:57فصل84102،طبعة.الآباثيةللدراساتالأرثوذكىالمركزفلتى،مورلىحوريفد.ترحمة

!ا



لسللقابعجمرالثللنانحالااحا

يميئا.أويسازاسؤاءالتطؤفإلىيصلواحتىالمستقيمالطرلقعنويحيدون

يسازا.ولاسيميئالاننحرفلأأويعفمناعلينائوجبالملو!ياتباعناللطريقبينما

بأفوائهمللانقيادانفسههـايثر!ونالبصيرةفقدانبسببأنهم!يفولنلاحظ

حدفياللوغوسعنتتخذثالمقذسة0ال!تبآياتمنأفييفحصواأندون

بنا.تشئهانبعدعنهتتحذثآيات،وأيالتجشدقبلأي،ذاته

وغلينا،الاعتبارفىالأمورهذهنأخذأنيجبلاأنهيعتقدونرنجماولحن

ماذاهـلعرقوننالنا-يوضخواان9وأرجوفحص.بدونالمحتوب!لنقبلأن

والىالطعامالىيحتاجالمتجشدالفهحلمة،اللوغوسانقبولمنيمنعهم

هذاتجقسقالشقير،منتيتاقذيشوغ!ان!قإذ:للتعبيتعزضوأنهالراحة

بينالتمييزانلىإنخفص،موتهعننت!قمحينذلكمنوأكثرائيئيرأ12.غقى

43.والأوقاتالأزمنةتمييزإلىيقودناهذالأنلناجذاهامأمرالنصوصهذه

جذا؟وهافابلهافاالطمييزهذاي!ونلاو!يفإرميا:

عنهتقالالتيالإلهةالأقوالبينالعالمجلأمامالتمييزويجببلحيرلس:

تقاءؤفؤ،الذفي9الإلهةطبيعتهعنبولسيقولهمافاسمعبعض.عنبعضها

فيأخرىومزةفذزتيما"44.ييقةالأشياء!لؤخافيتجؤقير؟،ؤزشغقخب؟،

تجذئين،ذيشيمط!لمنؤففال-ؤآفضىخئيالل!!يضةلا"لأنيقولخرآموضع

القفبآقازؤفقئزة،ؤايخخاغؤائقاصيليؤالروحالئقسيىققرقيإلىؤخايىقة

لغينيئؤقشو!غزتانشنيء!لقي،قذافةغيزطاهزةخييقةؤقيشتؤيياتإ.

وهناكالتجشد.قبلالوحيدالابنتخصالآياتوهذهأفزتا،45.ققةافذيذلذ

ذإتجشلإ؟،آتامجؤ،"افذيقولهمثلالجسدفيمثلنامولودوهوعنهتقالآيات

ؤشمغ،اتمؤلتجمنيخلصتةآنيفقاديىؤتضترغاتطيبابؤذفوعلثتبيبيصئزاغقدتم

يبإ،16.تآلغ2مفاالطاغةتغفغانجتاتحؤييماقغ،تقؤاةخلمقلة

.46:بو

الخصمعرفةمجبإنهكحنىالنصوصيميزأمةصاثايوسالقديىبعئم(نصقماالفديىكرل!هابكرز13

.4هففرةالآرلوسيينضدالأولىالمقالةانظر.الآيهمذهفبهوردتالتىوالباقكنابنهاوزمانالآباعهتتكئمالذى

.3:اعب،

.-13ا4:2عب،
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لي51الط!"

الأمور؟ةطبيعةفياختلاقاهنالااننستنتجألآالحقائقلهذهنظرنااذا

الأشياء!ليحملالذيذاكجوهرهوختمالآباللهمجدبهاءأننسمعفنحن

المجدهذا!لبعد،الفئالالحتياللوغوس،الحىالكلمة،قدرتهب!لمة

.الموتمنيخفصليوتضرعاتطلبات،ودموعشديدبصراخقذمأنهنسمع

جسذاصار،القهحلمةوهوأنهأى"جسدهأيامإفىيقولالرسولول!ن

الذينالقديسينفىيحدث!ماإنسانفىيحللمول!نه117ال!تبحسب

الابن:عنللحلامطريقتانهناكاذن.القدسبالروح()ال!لمةفيهميس!ن

نن!سبأخرىجهةومن،اللههوب!ونهلفهمالهىننسبانيجبجهةفمن

بينتمييزوعدمخلط!لنرفضأنويجبمثلنا.صارلأنهيخضناما!لله

نصفعيونناعنويحجبللمعانيالحقيقيالفهمينفىهذالأنالأمورهذه

الإلهي.الجمالحقيقة

.ال!لماتهذهأروعماإرميا:

جوهرماهيةيحذدهذاأننفهمالأيجب"الوسيط9نسميهفحينماحيرلس:

للمسيح.الخضوعالىالأفحار!لتقودانينبغيبالحريبلالوحيد.الابن

ؤئحلطئوتاقيقابمينم!توبهو!مانقىغيرف!ر!لفليبعدوه!ذا

القهإ48.طاغهإلىم!برضلؤفشتأنمييىلنالليما،قغيرفةضذيزتمغغفي

هذايخصفيمابهذالن!تفالشجاعايهاول!ن،حق!لامهذاإرميا:

أتعفمأنجذاسعيذاوسأ!ونللشكم!ائاذلكبعدأرىلالأني.الموضوع

آراءجؤالتناسقعدمسيفضحالأمروهذا،الوساطةطرلقةنفهم!يفمنك

الخادعة.الهراطقة

شئ!لقبل.النقطةهذهفيالحديثولنحصرأردتإذابناهياحيرلس:

يقولفبولس"."بالوسيطالابنالمقذسةالتبذغتمتىبفحصنبداأنيجب

9".انم!مييخلمايشوغالإتشان:ؤالتاسيىالف!تئنؤاجذؤؤسييطؤاجذإلةئوتجذ"لأئة

14.،يواة

ألوهةعلىلنايهد،،الله"طاعةنمبري!تخدمالقدبركيرلرلكنوالممبح"طاعة"إلىحرفئاالآبة50:ا.كو182

المنخد.الكلمةاللههووإنهالمحدلهالمح

.ه2:اتيمو90،



ئيهـلالدللقايطدأالثالثانحالح!ا)

تتناسبالتيالوحيدةالفترةأن،أعتقدماعلىيخذد،فالرسولوه!ذا

"الذيالرسولءمحسبفيهاوالتي،الأخيرةالأزمنةهي"الوساطة"مع

أخقىل!تةيفإ.لأفغابيونأنخفشةيخسيئاتغالفيما،ضوزةجؤتحانإذ

فلىوالزبالإلهنهأورغهـأ.لملتامميإ.ه!!ثيئإضاتيرآ،غئل!ضوزةآيخذا،تف!ة

أئئي"ؤ:الم!توبحسبال!ليصالحولى،الآبلقهنفسهبواسطةئرجعنا

قاتحانضيييإ،يؤاسطتيما،شؤاءيذيمالضفخيتضيمإ،غاجملأافلب!ضايخ

.كإنسانتؤسط،!فهذلكيصنعلىالشقاؤات"51!ؤقاائمالأزضيىغقى

بشخصبالاتحادوذلك531الليماقغتضالخوا:الم!مييحغيننطفمث9بولسيقولولهذا

كانمابحسباللهمجدتستوعبأنتحتمللاالإنسانطبيعةولأن.المسيح

تجشدنا،خلاصناولأجللأجلناالوحيدالابنلبسفقدلذلكالتجشد،قبل

بنا.وتشئه

وليسبالروحللساجدينئ!شف!ماالآبالفهقصدلنائشفوه!ذا

الىيؤدىلاالذىبالناموسللملتصقينوليسالحقيقةبظ!رلللمتمس!ين

بالروحنعبدهلىأيضانحنفلنسرعروح،الفه9دامماوه!ذاالم!مال.

الزتاشةؤتون،ائتاؤئفطىؤتذتتائوتذالآئةإشعياءالعظيميقلألم.والحق

زئيش،أتجلإئاأتا،قبيزاإلئها،فشييزا،غجيتااشفةؤئبغى!تميما،غقى

الشلآيمإ53.

فأذ!رال!لامبهذانهائئاتقنعناأنأردتواذا،رائعءمهذاإن:إرميا

لك.ممنوئاوسأ!ونالمسيحوساطةالىتشيرالتىالقديمةالأمثلةبعضلنا

اعمالهانولنلاحظالإلهةبالأسرارالعالمموسىالىنتوخهدعناحيرلس:

وه!ذا،المسيحلوساطةايقونةعنعبارةهى،قؤةمنتحملماب!لوأقواله

الإنسانيتركأنبم!انالفباء54منأنهأعتقدلأننىبهنتمسكماصحةيثبت

2:6-7.ق05

ا:02.ا.كو

3.5:02:كو

9:6.بق

حهالة(.)ولليونانببن3:كوا1لطبرل!.قي!نعصلهاالنىاليونانيةالكلحةنفى.كبرلىقبعكل"ه
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"الالطو"

فرئامنهخالذتهممنصنعواالذينخصومهشأنمنالتقليلفىنفسه

الأخطاء.نفسفىيسقطنفسهيتركذلكوبعد،المقذسةال!تبمعولتناقضون

معك.الحق:ارميا

نيرمنتخفصواأنبعدمصرأرضمنالإسرائيليونخرجحينماحيرلس:

نأحسنأنهالفهرأى،سيناءجبلئسفىالذىالجبلإلىجاءواوحيفماالعبودية

اسفليجتمعواأنوأمرههـا.يفعلواأنعليهمماذايعرفوالىنواميسيعطيهم

.غيرالمعتادةالفهرؤيةإلىيتقدمونتطقرهموبعد،ههثيابهميغسلواوأنالجبل

ش!لعلىالجبلعلىالرثنزل،موسىأوامرحسبذلك!لثموحينما

البوقصوتف!انجذاالجبلىوارتجفالأتون!دخاندخانهوصعدنار

الجبل.علىالفهللقاءالشعبموسىوقاد،يت!فموموسىجذااشتداذايزداد

مثالهوموسىان،اعتقاديحسبهنا،والأمر،الم!توبهوهذا

آخذاليسقوبقولهذلكيؤ!دنفسهالرثوالمسيح.المسيحلوساطة)50+دة+(6"

نتطهربأنوذلك،بالمسيحإلأالآباللهلىإنأتيلاونحن571إلىالآبصإلا!يييأتي

!ماالمسيحفيالتيالنقاوةلنقتنىعقولناثيابتغيئرطريقعندنسمنى

تعبيرإلأالثيابغشلوماائمميميخأ58.يشوغالزلت"انتشوا:الإلهيالقوليأمرنا

اقتنعت.قدت!ونانفلابد،حقذلك!لإنفلتفإذاائطهر.الروحقؤةعن

تأ!يد.ب!لإرميا:

ملموشامجذااليهللناظرينوأظهرنارش!لعلىالفهنزللقدحيرلس:

العينية،الرؤيةهذهيحتملانالشعبعلىالسهلمني!نولم،عادىوغير

قغتاآتت"ت!فغ:صارخين،موسىأعنى،قائدهمترخواوارتعدواخافواوتا

منطلبوالقد،واضحالأمروهنا"95،تفوتيئلأالفةقغتايت!فغؤلآقتشفغ.

14091-91.حر!ءالظر

541:رومية)انظرلا!ها!ياحمهالنفرمدرتبحدفيصاصارتكرل!،.قيتعحلهاالتي50+لة+وكلة:

المسيع(.اىالآقيثالهوأدمأنلالرصيذكرحيث

.آ:ا4بو2!

013.لأ4،رو
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!لممهـل!لل!!أالثالث!ح!لحو"

أماملهأنفسهميلقواانيستطيعونيونوالملأنهم"وسيطا"يصيرأنموسى

لاهوته.ملءفىاللهمجد

هوالذىالأصلإلىلموسىالتىالمضيئةالإيقونةهذءمنالآنننتقلدعونا

الإلهىالساطعمجدهفىإلينايأتىأنيشألماذالذى،الوحيدالابنالمسيح

أجلمنوالناسالفهبينوسيطااصبحوبهذا،تجشد()عندمامثلناصارفإنه

تقول!ماسلامناهوصاروه!ذا،القهإرادةمعرفةعلىيزيىالبشزلةأن

التب.6!

لعملإيقونةهىانماموسىخدمةانقلتما)ذااذعىولاا!ذبفلستولهذا

بنىاجتماعختامعناء.ءوفىبدونذلكتدركأنتقدرأنكواعتقد.المسيح

الأفغهؤلآءإلةإلغ.الربتذى!افي"ت!ونالتتتيةسفريقولإسرائيل

إلئهكالزلثلذيشقخققغأتتآؤأمأؤائترأكين.يفقائميني!قغونتخفففغالدتين

خشمت.تشقغونتهمتنن.إخؤتذمنؤشطكمقنبياإلئهذالزلثقكئقيغ.ه!ذا

ضؤتأشقغغوذألآ:قائلأالاختفاعيؤتمخوريمتفيإلهلثالربمنطقئمتقائحل

آخشئواقذ:الزثلتيقالآفوت.يئلأأئضاائغظيقةالتازهذ؟آزىءؤلآإلهيالزث

قميما،!!لآميؤآخقلمثقذ،إخؤتهغؤشصدمننبئاتئهغأقيغتفوا.قافي

ي!لآمييشقغلآالإئشان.الذيآنؤي!ونيإ.أوضييماقاب!لفئ!فففغ

مدىأيالىوالمثالبالصورةذلكيوضحالآ60!اأطايئةآتاياشميب!يتفغالذي

اليه.نلتفتأنيجبآخرامرهناولكالىوسيط؟ضعفهابسببالبشزيةتحتاج

الأمر؟هذاهوما:إرميا

ؤلآقتشفغ.فغتاأتتات!فغ9لهقالواموسىمنالشعباقتربحينماحيرلس:

،الاجتماعيومفيحوريبفيطلبوهالأمروهذاإ،نفوتيئلأالفةقغنايتفغ

!لامهمالرثقبلسيناء،وقدجبلعلىنارهيئةعلىالفهلهمظهرعندما

وقالالمسيحلوساطة!مثالموسىوساطةعلمهسابقحسبالخالقورتب

يعنىوهذامئلذ،62.إخؤتهغؤشطمنلغ.تيئأأقيغ.ت!لفواكيقاآخ!تمئوا"قذ

.24:أف06

ا-187.18:تث62
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الط!"لأ؟لا

هـئظهر،فوقمنالآتيةالإليهةالوصاياينقلليوسيطوجودضرورةبوضوح

علىتنطبقالأمورهذهن01لنفهم!بيرجهدالىنحتاجولاالفه.ارادةللشعب

الآتل!ن،تضمبيجمقآت!فغننم"لأئي.قائلأمدويبصوتصرخالذيالمسيح

يقولوأيضلاآتفم"63.ؤبقاذاآقولقاذا:ؤضيةآغطاييفؤآزشقنيالذي

في"64الخالالآلبل!يننضمييمني!آت!فغلشثي!أتحففغالتتي"ان!لآئم

الذيلأنضادق.الفهأنختغققذشقاذتةقبل"ؤقيييوحناالح!يمعنهويقول

ستقبلهل،المحبوبالصديقأيهاوالآنالفإ"65.ي!لآيميتفئمالفةآزشقة

سترفضه؟امال!لامهذافيال!امنالحق

...لاإطلافا؟!أرفضه:ارميا

آخزشيئانؤ!دانتريدهل،موسىعنلناقيلماهوهذااذنحيرلس:

ونتحذثالموضوعهذانتركام،الابنوساطةلنايشرحليقيلماعلىعلاوة

آخر؟موضوعفي

أيدينابينالذىالموضوعمننستفيدأنبناحرىأأليس،الشجاعأيها:إرميا

ذلك؟منيمنعناشئلابأنعلفا،للمناقشةأخزبائانفتحانمنبدلآ

قورحإننعرف:وأقولسيروقكالذيالاتجاهفيحديثيسأوخهإذن:حيرلس

لاعليهموقعتقد!انتالقرعةول!نلاويسبطمنؤيدواوأبيراموداثان

فانكروافهصهاالهراطقةأساءالتىالآيةلذهالليماللاهودالمعنى.كيرلرقثرحأخرمرضعفي.94:ا2يو63

هوسكلكلامهوإننمهسييهثملاإلهالر!ترلأنأحديفترضأنينبغي"لاقانلأفكتب،الكلمةألوب

فينفكرأدأولأينبفىبل!الالهةكراتأوحوهرهحهةمنصاء.بهالحاصالتقد-سمعحالباييتعارض.الآب

الذىبذاكتليقالنؤةعملوممارصةالويةالوظبنةاصمأنيفزصأنحفاأحدي!تطيع"هلونقولأخرىمزهالأمر

بالنئمجيبسوفبسيطامهصاكانواحدايانلاقاكيدأظنلالطيعة؟"اللهأنهئمتروالذكطداثماالكائنهر

ؤتيب/لروىركرتالدىمولأنهئا:نفسهمويسيئالألياء!يتكتمالذىاللهأنالممقولغروصإنهويقول

انرجيالبهلالحبردي!.اصماتخذإنهجثولكن.ا.:ا2هوانطرمكتوبهوكصا7ثالأ!ضثهت71أئإء

اىلنىالم!صةلالصماترضخهقداناصسانايضابالضرورةفيتعنئا،دعئلامافهوببلناائمابه

انهأشرذلكإلىواضافة."94:ا2يوانظريتكقم.وكاذايقرلماذاوصه،وآخذالآبشالاصتحاعخاصية

منأعطئقدانهمونينانموس،حهةمنضديدةغيرةكدهماليهودكانتإنأيضئا:هذااقولأرالضرورىمي

وما.الروحانيالعبادةإلىالقديمةالفرانضعورةعؤحينحاالمختصيقبواكلصاتانضرتغايكنلمرلدلكالذ،

بالطيمةاللههرأنهايدراإكم6الحيقيمامعانيهاإلالظلالتحويلتجرلقراغينغريجحلهمالذكطالبهر

تدلكانواوالأخلاصنا.يأحلحدنالرقدالآب،كلمةهوالذىالرحيدالابنانبالافزاضحمحواحتىولا

يوحهاإنحيلنرحانطر:"صحيحل!كالىالالهىمحدهقدكزمواولكانواترددأىبدونرايهموكيرؤاالحاللطخضعوا

88.ص،م1202الثافيالمحلد،الآبائبةللدراصاتالأرثركىالمركزالهيد.عبدنصحيد.ترجمة

.01:ا4بو

3.34:يو65
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لال!لمممللالاباللأالنالنانثالا)حا

لاهـلين،و!انواالشهادةخيمةفييخدمواليل!ن،!هنةيصيروال!ي

قبلال!هنوترتبةاشتهواقدقامتهمولنهمقدرعلى!انالأمروهذا

وأهاجواالأمامالىفاندفعوا،القهبهحباهمالذيبالشرفيقنعواولمالأوان

وحينئذ،فسالمرجلضدفرب!لاموت!فمواوهارونموسىعلىالشعب

وابتلعتهمالأرضانفتحتحينمامنازلهممعهل!وابأنالعادلالقاضىعاقبهم

بال!صجومبغباءأتباعههـ(بعضقاموحينئذ.ومقتنياتهموبهائمهمأولادهموهم

وهارونلموسىالقهقالإذ،عليهمالإل!ثةالطبيعةغضبفاستدعواموسىعلى

قالؤخفيهقا...غلىقخزالخطبما)!ؤأفييهغفإئيالجقاغةقذ؟تيهتمن"افترزا

ؤاذضثبخوزاؤضغاتدتحغلىمننازافيقاؤاخغلالمجقزةخذ:يتهازونفوشى

قل!الزث.قتليجمنخزبخقذالشخطلأنغتفغؤتحفزالجقاغةإلىفشيرغايها

الؤبأوإذاالخقاغةؤشمطلىإؤز!ضقفوشىقالتحغاقازونقأخذ.الؤتأانجتذآ

ؤالأخيايماتمؤتىتينؤؤقفال!تئغب.غننؤ!قزالتخوزفؤضغالمثئغب.جؤائتذآقب

شرح؟لىإالوحيدالابنوساطةتحتاجإرمياياذلك!لبعدهل66.لماالؤتأقافتتغ

الحادثهذامغزىفحصيجبأنهرأييفيل!نوواضحالأمرارميا:

ذلك؟فعلعلىآقدزغيرذوقندقة.بأحثر

مخفصنا.ل!هنوتومثالأصورةالقدي!امنذيش!لهارونانترىالا:حيرلس

ال!تفغطاءنسقيهماويلبس،قدميهحتىرداءيرتدى!انالذيهارون

الأقداسقدسإلىيدخلأنلهيخسمحو!ان،ذهبمنصفيحةجبهتهوعلى

الشعب؟!لعن!فارة،الذمويرشعام!لفقطمزة

اتم!مييخ،قا،ؤآالإلهيالصوتذوبولسيقولوه!ذا،قلتبالصواب:ارميا

ؤالأ!قلي،الأغظيمفيانمش!ين،انغتيذةيفخئزاتتحقنيمازئيسقتجاءقذؤفؤ

تل،ؤغخوليئئوسبىيذمؤقيسق.افخييقةقذ؟جمنقيممقافذيآي،ييدالمضئوعغيير

يستطيعوفن"يا."67..آتبكذاءفؤتجذ،الآقذاسيىإلىؤاجذةقزةذخل،تضمييمابذيم

الأمورهذهانالساطعةالحقيقة،قليلأمعرفتهمستوى!انمهماين!ران

المسيح؟فغقهلماوضؤرظلالهيإنماالقديمة

.ا-12ا9:عب63
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لاإه1"الط!

ايماننا.اعترافورسول!هنةرئيسالمسيحيسوعقيلنانحنوه!ذاحيرلس:

معجزاته،واللهإرادةضدإرادتنانجعلانوبدون،وبصدقجميفاولنعترف

للبشريعطىأنارادالذيواهئاالخالقأغضبناقدالأرضس!اننحنإننا

سحقناالذيالفسادإلينادخلوه!ذا،احتمالهمقدرعلىوال!رامةالمجد

غقىيخطئواتغافذينغقىؤذلكفوشىلىإآذتممنانمؤتققذقذ"ل!قبالموت

وفغرت،اشعياءالنبييقولكما،نفسهاالهاولةؤشغتولقد"68.آذتمتغذيلثبنيما

بوقوعهاوذلك،بيهاأب!رةعنالأرضتفنىانيم!نو!ان0096.حدبلافاها

،السمواتمن،فوقمنالإلهيالحليأتلملومنهتخرجأنيم!نلافخفي

"أخقىإذ،الآباللهمسزةحسبذلكوتم،الوحيدالابنإليناينزلبأنوذلك

إلىلأجلنابخوزانفسهوقذم،!هنةرئيسوصارغند،07ضوزةآيخذا،نقشة

فافتنغؤالأخياءاتؤتىتننؤؤقف9:الوباءويمنعالغضبئشقطليالآبالله

صاريسوعانهـلدركوضوحبحلالإنسانيرىألا!فههذاوبعد711.الؤتأ

يفصلناقديمحائطوىلصالحناانتهتفالمعر!ة؟والناساللهبينوسيطا

الفهأقصد،بعضهمامنمنفصلينقبلأكانااللذينواقتربافبتم.قداللهعن

؟ومافوقهومانفسهفيوخدالذيالتقاربعاملهوالمسيحو!ان.والبشزية

شلآفتا،"فؤ:بولسالإلهيالصوتقالو!ما.الإنسانوالفهأيأسفلهو

اخرموضعوفىاثتؤشط،72.الشياحخائطؤتقضق،ؤاجذاالإثنيهطنجنلاقذي

ائمسيح،73.يشوغيزئتاالليماقغشلآثمتنايالإيغالبتتززتاقذ"فإذ:يقول

74،معه!ألقتنالقهمحبتتاتعوقكانتالتيالخطئةالمسيغرفعلقدإرميا:

أخرىطرقهناكام،وسيطانعتبرهالطرلقةبهذههل.العداوةأبطلوه!ذا

ل!6.5:14

.س5:41إش96

.2:7فى!.

1:16.48!عد

5:ا.رو

يته.فيمعهإتالعرأيبيتشكلصةتاتىحرفيا
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جمرال!للقا!أالنالثونحطحا"

ظمآنلأنيالسؤالهذاعلىبإجاجمتكأسعدسوف؟للوساطةاخرىوضظاهر

منك.أتعفمانالى

حسب7هبجسدهالعداوةأبطلانهاقولترددوبدونسرورب!لحيرلس:

بسببالفهمحبةمنسقطناالذيننحن،لناومصالخاوسيطاوصار،الم!توب

77الآبلفهذاتهفىفقذمنا76،الخالقدونالمخلوقوغتذنا،العالململذاتقيلتا

التدبيريالعملهذاإنأبذانقوللانحنوبالإيمان)يانافبرزالنفسهواقتنانا

أمورذ!ريم!نناول!ن،وساطتهالمسيحبهاظهرالذيالوحيدالعملهو

وفعلأ.قولأالوساطةبهات!ونبالاسرارمملوءةاخرى

بذلك؟تعنىماذاإرميا:

!ؤالذيانم!زقذاكيغففيخق9:غيرالم!توبشيئاعنىأوهل:حيرلس

يونآنخفشةيخ!ميناتغ،اللبماضوزةفي!انإذالذيآنضا:ييشوغالم!مييح

ؤإذ،التاسيىلتيئيما!ؤضائزا،غئبضوزةآيخذا،نفشةأخقىت!ثةيفإ.لأفغاب

الضييب.أ78،فؤت،انمؤتختىؤأطاغنفشة،ؤضغتحإئشالبائهئة!ؤؤحذ

منهوالذي،الفهحلمةوهو،وهيئتهالآبالفهوصورةبهاءهوالذيفالمسيح

ي!نولم،أبيهومشرةبإرادتهوذلكإنسائاوصارذاتهاخلى،الفهوفىالفه

وأخذاللاهوتبحرامةمحتفطاظل)نسائاصيرورتهومع.هذافعلعلىمجبزا

التدبيرحسبللإنسانما

والإنسانيةالإلهةالطبيعتانالتقتفيه)ذ،اثمينمنواحدالابناننرىونحن

لانحنتأ!يدوبحلئغبرعنه.ولاموصوفغيربش!لواحدفيواتحدتا

تخولالجسدولاالأرضيةالجسذيةالطبيعةالىتخولقدالقهحلمةاننعنى

نألابدالمتطزفينالموقفينهذينأحديتبئىوالذي.الكلمةاللهطبيعةالى

ئعذانول!نهماخصوصيتهافيتبقىالطبيعتينمنفحل.العقلمختليحون

.15أ!2:إلظر!3

.25:ال!انظر36

.218:أفانظر33

5-8،بز2و
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؟اهل)االطا

لم(97الواحدةالمسيرة9تعييري!شفهاالوحدةوهذه،تتفصللاتامةوحدةفي

الاتحادبعدالإنسانيةنلقىلافنحنالفهنقولوحينما.والهانساننفسهفهو

نأيرلدللذيواضحوهذا،اللاهوتصفاتننفىلافنحنإنساننقولوحينما

08.مستقيمةبطريقةالأمرفييف!ر

بينالب!روهوالآب،اللهمنالمولودلأنهوالكلمةالوحيدالابنوهو

خاصلقبهوالذيالوحيد،!الابنبولقمتإنسبائا.صارلأنه8ا!ثيرلنإخؤلم

لقبمعالأمرونفسبالجسد.متحذااللوغوسعلىأيضايطلق،باللوغوس

بمدلهلقئاصارول!نهالتجشد،قيلتقنهي!نلماللقبفهذا"الب!ر"

فيمامتباعدةاموزاشخصهفيووخدجمعإنه:المعنىبهذاوسيطوهو.التجسد

بالفهبوساطتهالإنسانوربط،والإنسانالقه،والناسوتاللاهوتوهى،بينها

فيه.ولحيافيه!ائن،لأنهالالههطبيعتهحسبالآبمعواحدهولأنهالآب

بينهم،منخرجلأنهالبشرلهطبيعتهحسبالبشرمعالطبيعةجؤواحدوهو

عمانوئيلوهوانبسانيتهيخصفيماعناغردئاليسلأنهوذلك،وسطهموحاضر

اوحدها.الخطيةخلاماشئ!لفيشابهناالذي

إلىبالضرورةوصلناوه!ذا،المائةجؤمائةمستقيغرأيهذاإرميا:

الجوهر.-الآب.فيمعواحدالابنأنالإيمانب

والابن:الآببينالو.حدةطبيعة

فيهوهو،الآبمنخرجبالحقلأنهالجوهر،فيالآبمعواحدالابنحيرلس:

معناواحدإنهقاطعبشحلنقولأننستطيعلاإنناو!ماوالجوهر.بالطبيعة

نستطيعلاالدرجةبنفس!ذلك،انسائاصارقدي!ونانبدونالجوهرفي

طبيعته،خصائصىفعلأله!انإذاإلأ،معهوواحدالفهفيإنهنقولأن

)المزحم(.مغا...اليروحدةفيوماشفرحتينالمثى،عنديظهرانفالاقينالمسير،عندالاتينانفراجإلىلر9!

الذيى،واتجاعهنطورضد.كرل!قعنهاردافعجماعتمالتىالحريسترلوجةالتعاليمعنباختصار،الفقرةمذهئعبز08

عئمماوأقروتحاليمه،نطورم431صة(فس!مجح(دان،لقدمنفصت!،وابنينضخصينبوحودالتعيمحاولوا

الآلانية.للدراساتالأرئوكيالمركزترجةالأنطر.ريوحمانطورإلى.كيرل!قرصانلانظر.الأسكسدريةلاباله

الدىالالهىالقداسليالأحرالاعزافنصلطل!يمانالمختصرةالصيغةهذهتفعالكنيةانلالذكرالجديرومى

ا!....آمينأمينأمين:بفرلهالكامىبردده

.892:ل!81
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لد!جمهللقال!أالنالنانحالا)حا

الغنىبواسطةالآالإلهيةالطبيعةشر!اءي!ونواأنللبشرمم!ئا!انولا

،بالآبوطبيعياتحادحقيقيلهالابنان.وبواسطته،الابنعليهمسحبهالذي

السماويالآبمعحديثهمنالابنم!انةعلىنتعزفانعناءبدونونستطيع

كيذؤآتاقيالآثآيقاآتتاآئذ!قاؤاجذاالخميغاييون:يقولحينما

آغطيئفغقذؤآتاآزشفتني.آئكانغالأيئؤمنفيناؤاحذاآيضافغيي!وئوا

ؤآئتا!كيهغآناؤاجذ.نخنآثتا!قاؤاجذاييوئواأغطيتنيافذيائمخذ

821.حبؤالى!صفضيينييوئوا

علاقاتفافىنلاحظهماتشبه،الآبمعالابنوحدةإنقالواواذاإرميا:

لخففوبى9!آن:متوب.قولهأريدماأوضحدعنى؟نجيبفبماذا،البشرنحن

عديدةنفوشا!ونهممنالرغمفعلى،831ؤاجذةؤنض!قؤاجذقفمثآقئواالذين

والهدفالإرادةوحدةول!نالطبائعوحدةيعنىلاوهذا.واحدةنفشاصاروا

والف!رالإرادةفىمعهواحدفهو،الآبمسزةنفسلهالابنولأن،والف!ر

لىإالبؤساءهؤلاءيذهباوهت.ببعضبعضناعلاقتنافىالبشرنحنمثلنا

.ال!لماتبهذهويدفدمونم!ان!ل

واضحةجريمةيرت!بونانهمعلىأخرىمزةيدلهذاول!نحيرلس:

أف!ارهم.تقودالتوترمنحالةوانبعيد،حدالىوصلتالتىبغباوتهم

و!ما،إتزانهمفقدواأناسعنتصدرانماالمنحرفةالأف!ارأنومعروف

فتتفغ،يفافاييضتغإتفايغقلؤقفئةياللؤيميت!فغ!القئيغانم!توبهو

حدالىوصلالذىوالطبثوالجهلاللؤمنرىلاو!يف8.بافتزاء!االزثغقى

أمزاليستالآبالفهمعالابنوحدةانلف!رةوتأييدهمحديثهمفىيطاقلا

!ثيزايختلفلابذلكوهو،بالإرادةاتحادأواختيارىأمرهىبلجوهرتا؟

بسببالآببإرادةالإلهيالاسمعليهميطلقوالذين،للتبنيالمدعؤلنالبشرعن

الشحلوبهذا.العظيمالمجدهذاعلىللحصولاهلأجعلتهمفضائلهمان

الفهيرضىماضتعإنهبمايف!ر،أنمنالقديسينمنواحدأييمنعماذا
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"الالط!"

إلىبهاولتؤجهالوحيدالابنكلماتيستخدمأنفيم!نه،السيدومشرة

القديسينأحد!انإذالنافلئظهروا8.ؤاجذلما؟هنخنأئنا"!قاقائلأالآب

مرتبةإلىوصلوا!قماالقديسينأنوالحقيقةال!لام.بهذاونطقتجراقد

86.البشرلةطبيعتهمينسواولمخطاياهمتذكروا!فما،القداسةفيعالية

الروحيالتدزيبهذاتركأول!نى،ذلكعلىالحتابئةالشواهدآلافوهناك

إلىوآعود،حججمنيقذمماسأواجهإنىغير،المقذسةالعلوميخبونللذين

إنها،بيننافيماالبشرنحننحياها!ماالوحدةعنلأ!فمهمقليلأالوراء

وليسبعضنامنتقزبناالتيهذه،الجميعذلكعلىيتفق!مابالإيمانوحدة

واحدل!ل!انولوحتىبيننايفزقأنيم!نالجوهرفياختلافهناك

فيماأما،الواحدالإنسانيالجوهرفيواحدجميغانحن.الخاصاقنومهفينا

هناكول!ن،الإرادةميلمجردعلىيقتصرلافالأمر،القهمعوحدتنايخص

خئزائتييىلقنخن"فإئنايقولحينمابولسالطوباويعنهئ!فمناأخرعامل

الآممأنتجهلانؤاحلإ"87.وهلالخئنرجؤن!ثنتيركنجميغنالأئناؤاجذتجشذؤاحذ

السرائرية؟()البر!ةوالأولوجيابالإيمانبالمسيحيتحذون

..ذلكأجهللاأناطبغالاإرميا:

الوحدةتلكمثلوالإرادةالطبيعةوحدةفينحيابيننافيمانحنهلحيرلس:

المسيح.فيلنا)نهانحتشفسوفالتي

بسهولة.أفهمكأنأستطيعلافإني،تقولانترلدماذا:إرميا

انسانىيفهمهأقولهوما،ال!لامهذافيصعبشئيوجدلاحيرلس:

بعضناأولآنرتبطنحن،للبشريةننتسبالذيننحنالأمور.علىومطقعح!يم

مرتبطونالوقتنفسوفىال!واحدةطبيعتنابرباطوذلك،وثيفاارتباطاببعض

والآخربطرسفالواحد،الخاصأقنومهلهمثاف!ل،أخرىبطرلقةومتحدون

نتغذى،المسيحجسدفيأعضاءصرناوقد،متىوالآخرتوماوواحد،يوحنا

الآريوصيينضدالثاليةالمقالةانظر.تعلبصهنضوينعالآيةلهذهائمايوسالقديىشرحعلى.كيرلىقيعقمدهنا86

ففرة!ا.

.01:17اكو87
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"مرلط!للفابطأالنالنالأحالح!"

غيرمنقسمالمسيحولأنالقدس!.بالروحالوحدةجؤومختومينالجسدنفسعلى

ؤاجذا"ييوئواالسماويللآبقولهوراءالسببهووهذافيهواحدفنحن

.وبالروحبالجسدواحدنحنالقدسوبالروحالمسيحففيؤاحذ".نخنآثنا!قا

بطبيعتناالخاصةالنصوصيفهمونلاإنهمأخررأىله!االذينعلىنعيبهوما

البشرية.

المشتاقأنا-لياسمحول!ن،تأ!يدب!لوملامونمخطئونإنه!اإرمياة

مثلتمافابالآبمتحدالابنإنئقالأننقبل!ناإذا،أسألكأن-للصرفة

البشر؟وحدةمنأسمىبالآبالابنوحدةأنأم،البعضببعضنانحناتحادنا

فاللمنا،أسمىالوقتنفسوفىمثلنا،بالآبمتحدالابن!يرلس:

لأنه،ؤتدهالذيذاكمع)هوموأوسيوس(الجوهرجؤواحدأنهعلىمتفقون

حسبوحدتهماول!ن،الخاصأقنومهفي!ائنالأمروهذا.الحقيقيابنه

بحيث،البعضيظن!ماتغيترلأيالأقانيهـاتتغرضأنيم!نولا،الطبيعه

وجوذاويمتلكبذاتهقائهـأأقنوم!لول!نوابئا.أباي!ونالأقنومنفسإن

مغا.الأقانيموحدةتعزفالتيهيالجوهرووحدة.بهخاضا

ماة،!ا()عأكالاهالذاتيبجوهرهموجودالابنانتقولأنأتريدإرميا:

؟الآبجوهربجانب

!ابن.الخاصبأقنومهول!ن،كإلهجوهرهغيراخربجوهرليس:حيرلس

.الأقنوموالجوهربيننمئزأنيجبإذنإرميا:

كليحتوىالجوهرلأنوذلكالاثنينبين!بيرفارقهناك،نعمحيرلس:

الجوهرية.الصفات

الأمور.هذهمثلجؤالفهمبطئلأنيأعذرني،ذلكتشرح!يفإرميا:

هذهفيفالحديثشخصئا،ليبالنسبةحتىأنهتعرفأنيجبحيرلس:

حقيقةهوفالجوهر،الأمرنفحصأنلابدول!ن،السهلبالأمرليسالأمور

الواحد،الجوهرهذافيافشتير!ةالأقانيمعلىئطلقالأقنومبينما،مشتر!ة

ذلك:لكأشرحفسوفانتبه

ذلك؟ي!ونو!يفارميا:
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لا"ه"العو

التعرلفهووهذا"وفانيوناطق"حيبأنهالإنسانئعزفنحنحيرلس:

ل!علىينطبقالتعريفوهذا.جوهرهئعترعنهذااننقولونحن،لهالمناسب

م!انهموبولسوبطرسومرقستومامن!ليجدوهنا،فرذافرذاالأفراد

ماهيةبعدنحذدلاول!نناالجوهرنحذدوه!ذا،اعتقاديحسبالصحيح

إإنسان"بش!لنقولفحينما.دقيقبش!لعنهمنت!فمالذينالأشخاص

مننخرجلافنحنوبطرستومانقولوحينما،بولسولابطرسليسفهوعام

فقد،"!إنسان"منهم!لمنيقفللاوهذاالواحدبالجوهرنسفيهماحدود

.الخاصبأقنومهموجوذااظهرناه

علىيطلقفهوالأقنومأما،النوععلىدليلإنسانللهوالجوهرإذن

ولنالجوهرشرحةإلىأيضايشيرأنهننسىأندون،ذاتهفيواحد!ل

.والخاصالعامبيننخلطأندون

وبراعة.لباقةمنيخلولاعرضكلأن،تعنىماأفهمالآنارميا:

آيضمائقر،الآبالفهمع"هوموأوسيوس"الابنبأنواعترافناوبقولناحيرلس:

الوقت.نفسفيومتميزانمتحدانأنهمامعناهوهذا!الخاص"أقنومهلهان

شى،!لفيالجوهرووحدة.الأقانيمتمايزإلىالوحدةمننصلوه!ذا

والابنالآبفيالأقانيمتمايزتتعدىوالابنالآببينالقائمةوالمساواةوالوحدة

خاصهوماأقنومعنىننزعأننستطيعولا،غيرمنقسمبش!لوتقدمهما

أئا.وليسابنوالابنابئاوليسآبالواحدلأنوذلك،به

وه!ذاوالابنالآبجوهرانيوجدإنهالقولنستطيع،وافقتنيإذا:إرميا

ضخا.يصيروافالتمايز

الناسأولئكبآراءتخدعنفسكتتركلا،جوهرلننميزأنيم!نلاحيرلس:

.متاهاتفيلتضيع،المقهدةالطرلقتتركلا،الفاسدةالأف!ارذوى

ذلك؟ي!ون!يف:إرميا

الأولى،عنمنفصلةللابنأخرىوطبيعةللآبطبيعةهناكانقلناإذا:حيرلس

"جوهرنقولآنيم!نلاللبشربالنسبةلأنهبينهما.نفصلأنإلىفسنصل

لو!ما،المشتر!ةالصفات،خاص!ائن!لعلىونوزعآخر،وجوهر
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!لجمهللقاب!أالثالث!حالالىحا

جوهرمناحئروجودمبدأقبلنااذاالحقيقةوفى،وحدههوتخصه!انت

وسوفيضيعسوفالواحدالعامالجوهرفإنالتمايز،لإظهار!وسيلةواحد

الانفصاليةمنحالةخلقإلىتضورهم()ح!سبالجوهريالاختلافيؤدى

الطبيعة.حسبواختلاف88تعذدوجودالىنصلوه!ذا،والاختلاف

صحيح.هذاأنأعتقدإرميا:

رأيهمحسبالابن!انإننقولانإلألنايتبقىلاالش!لبهذاحيرلس:

طبيعةومنمختلفآخرجوهرمنوانهالجوهر،فيالآبالفهمعواحداليس

الابنكونحالةففي.الألوهةبهاتعزفالتيالحدودمنيخرجنافهذااخرى

الآب.جوهرالفهعنغريئافسي!ون،الخاصجوهرهله

الابن:ووساطةالجوه!لمفي)الواحدالهوموأوسيوسموضوعإلىعودة

فهمولهذا.الطبيعةحسبالآبعنمختلفالابنانيؤ!دونإنهمإرميا:

وهىغريبةملحوظةواضافوا،الجوهر"فيللآب"مساواتهعنشيئايقولونلا

!وسيط،بلقبهالاحتفاظمعالجوهر"فيللآب"مشابهنسميهأنيجبأننا

له.لقبأنسبهذاأنمعتبرلن

يعطونهانهمالعجائز!وثرثرةالهذيانمنلوئاالأذلكئسمنئوماذاحيرلس:

أينوإلى،"وسيطا"نسمئهأنعلينايفرضهذاإنيقولونثممتوسطةطبيعة

!نتوإذا،مخرخاأرىلاأنا؟سنصلف!رأيوالىالحلام؟هذابنايؤدى

ال!ون.فيشئيساويهلاللمعرفةاشتياقيفإن،ليفقلأنتتعرف

الأمور؟هذهأمامأقولأنأستطيعوماذا:إرميا

وأمولودهوالوسيط!انإذاسرعةبأقصىوتعفمنفسكاسأل!يرلس:

أولئكرأىوحسب،المخلوقاتضمنمننحسبهأمالحقيقيالفهآهو،مخلوق

بينلهسنجدموضعفأياواضحبش!لمخلوقهوولاالحقيقيالفههولا

شيئا.أقولأنأجرؤلا،العاليةللتأملاتنفسيتر!تلووحتىال!ائنات؟

يدعونهقفمولهذاوالخليقةالفه،الاثينبين(يهمرأ)حسبموجودإنه:إرميا

وسيطا.

آلهة.نعدديفصد88
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لأهل"الط!

هذامثلغبيتف!يرولاذلكمثلواضحغير!لاميوجدلاحيرلس:

بشحلطبائعهاوفحصناال!ائناتدرجات!لتتثعناولووحتىالتف!ير

تخضعلاوهى،الحقةالألوهةمعايير!لمنمجزدةطبيعةنجدفلن،دقيق

سمؤاالأ!ثرال!ائناتالوانمنلوئاتشلطبيعة،المخلوقال!ائنلمفهوم

وغيرالمخلوقبين،وغيرالمولودالمولودبينمتوسط!ائنهناكفهلالبشر.من

المتغيروغيرالمتفير؟بين،المخلوق

معك.والحقذلكأعتقدلا:إرميا

اثنتين:نجد،مجملها!ؤالطبائعنفحصحينماحيرلس:

علىتحصلالتيهيوالثانية،بذاتهاوالم!تفيةدائفاال!ائنةهيافىولى

شى،!لعلىتعلومخلوقغيربشلالائنةوالطبيعة.بالخلقالوجود

سيدها.أقدامتحتتوجدوالأخرىوالسفو،التفؤقإم!انيات!لوتملك

أتاأقاأشمقلهمن"أنئم:اليهودجمعمعالمسيح!لاممنبوضوحذلكونتعلم

"آلذيفوقمنالوحيدالابنإليناجاء!يفيوحناالحيمولشرحقمنهفؤق"

الفههوللذيئعيمأنيجبأنهيعتقدوهو98.الخميعداقؤقفوقؤقمنيأتي

الم!انبهالمقصودليسفوق!"منقولهلأق،بهيليقالذيالمقامىبالطبيعة

حدأقالوقدذلكفينتزددو!يفالآب.جوهرعلىيدلول!ن،الارتفاعأو

نافيتة،دقؤقجمنءهتيءتاقةقؤهبةءؤئحلضالخةغطية"ئحلبوضوحالقديسين

يفوقفنفإنلآؤزالني"09؟ؤلآفيتقييرمجئذةلي!مقاقذي،الأنؤايىأيي5مجند!من

يون-آنفسهمالسيرافيمعلىليتفؤق-منهاالاسميوال!ائناتالملائ!ة

يأفوق""مني!ونأنإمالآنه.المخلوقةآيللتغييرالخاضعةالطبيعةتعذىقد

أسفل""مننعتبرهأنأو،الابنهوفوقمنالذيوالوحيد،الأنوارأبىعندمن

سألناوإذا.شئيوجدلاوالخليقةالخالقوبين،الخليقةالىينتميفهووبالتالي

وسيطاي!ونو!يفلا؟للتفثيرأمضعخاالابنهل،ضدنايقفونالذينهؤلاء

سيقولونا؟ماذاللتغيير؟وخاضغا

بدلالذىتؤق""ينلتديرالحقبقىالمعىوليانلالمصيلالايةهدهلرحكيرل!،ثتعزضانسق3.ا3؟يو9.

عدلصحىترجمةيرحا،إنحيلضرحالطريوحا.لايحلشرحهسياشافيودلكوالاسالأبحرهروحدهعلى

702ص!9002القاهره.الأول.المحلدالآبانيةللدراساتالأرثوذكسىالمركر.آحروزرالثهيد

.17ايع
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لل!جمهللفالطالنالن!نحالح!"

.مأزقجؤسيقعونأنهمأعتقدإرميا:

غالبوهوحيالحق"لأنم!توب:لأنه،مأزقوأي؟!مأزقفيحيرلس:

يقودناسوفالتيالنهايةبأنفسنانفحصأنولنحاول9الأبد"اإلىوسيغلب

للتغييرخاضعغيرالوسيطهذاإنقالوافإذا.الطريقتينفيالتمغنإليها

فإنهموبهذا،بالفهاللائقةالطبيعةإليهينسبونبهذافإنهممولود،غيرأي

الطبيعي،وضعهمناعلىويصير،الوساطةحدوديتعذىو!أنهيظهرونه

عدمخصوصيةوله،والطبيعةالمجدحسبالفههوالجميعفوقهوالذيلأن

والفساد.للتغيرالخاضعةالطبائعبينالطبيعةهذهنضعأنالتغيئروسشحيل

حق؟وبأيالمخلوقاتباقيعنينفردف!يف،مخلوقإنهوقالواتراجموا!اذا

المخلوقاتمنوأ!بربالطبيعةالفهمنأصغرهوقنوسيطاي!ونو!يف

ويتعذىاللاهوتمجدإلىيرتفعفسوفللتغييرقابلغيرانهفلو؟بالطبيعة

ويصير،أسفلإلىيهبطفسوفللتغييرقابلأ!انإذاواما.الوساطةحدود

الخاليةالسفسطةهذهماال!ائنات.باقيمعسيتساوىلأنهللوساطةغيرأهل

إ.للح!مةحقيقيةمحبة!لمن

نأيم!نأنهويوهمنامفهومغيروهومفهومانهعلىامزائقذموالذي

يعتبرفهذاإليها،يصلأنف!راييستطيعلاما،لطبيعةماتانحدد

ي!ونأنيجبالأمورهذهمثلجؤالحلامبينما،مفهوموغيرمبتدع!لام

عمالهموأغيرالمنطقيةبأف!ارهمالناسيخدعونانهميتضحوهحذا.ضخاوا

الآباللهمعالمساواةمنهـلحرمونهالابنيهينونبهذاوهم.التقوىمنالخالية

يرفعوهبأنصغيزامجذاأو،وسطاوضغالهيجدواانويحاولونالطبيعةجؤ

منولحرموننا،الآبإلىالطريقعليهوئفلقون،المتغئرةال!ائناتفوققليلأ

أف!ارهممعيت!رئمالذيالمجدلهيحدذونبهذاوهم.الطبيعةالئهاحسبرؤيته

هذهفيصيتذوووهمالتماثيلبصانعيأشبفهمالناسوهؤلاء.وأمزجتهم

ئضيفونثمإنسانئاش!لآوئعطونهالصخرأوالخشبينحتونفهم،الحرفة

التيالعيونيفتنواحتىجذابةأخرىالواتاأوالذهبمنقشرةالخارجمنعليه

القانونية.الأ!ارضنمناليهةتقبرهالمالتيالأسفارأحدوهو38:،،312:الأولعزرا19
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لأهلاال!ا

الداخل،فيفخفىهوبماالتمتععنالنظريصرفونوه!ذا،إليهاتنظر

بالش!لواهتمامهمفرحهم!ليستتفذوابأنالناظرينإقناعإلىولصلون

الوسيط.عنحديثهمفيتمافايحدثماهوهذاأنراييوفى.الفانيالخارجي

لا)البسطاء(وهؤلاء،وش!ليةجذابةبأف!ارالبسطاءعقوليخدعونفهم

المزئفة.واستنتاجاتهمالمتناقضةاف!ارهماغواريسبرواأنيستطيعون

.اللامهذااروعماارميا:

نايجب!انفماالسليمللتف!يرتقديرأقللديهمحانواذاحيرلس:

تصدرالتىللتعبيراتالعنانيطلقواانولامفهومةغيرأموزابالمسيحيلصقوا

وبلابوضوحيرواانعليهمويجب،فعلىمضمونبلانطريةتأملاتمجزدمن

وما-الآبطبيعةذاتمنأنهأياللاهوتيةالأعاليفييس!نالابنأندوران

،جوهرهمنصادرأي،الآبمنمولودفالابن-الأمرفيالتمغنسوىعليهم

الابنأننفسهالآبالفهيعلنألمالجوهر.نفسلهي!ونأنفلابدابنهولأنه

الخبيمثائنيفؤا)هذامدفلةأعلنهاحينماآخزشيئاوليسحقيقي"ابنهو

"؟الناسوبينبينيالوسيطهو!هذايقولأنهنتضورلاولماذا"29.شرزتي!افذي

قنيوجدسوفأنهحسابهفيوضعقد!انلو،سيقولها!انأنهوأعتقد

ابني9بقولهاكتفينالوحتىول!ن.المريضالش!لبهذاالابنوساطةيتضور

سي!ونقنفعلأحذدلأنه،العبارةبهذهشئكلالفهقالفقدأالحبيب

لهالآبفالفه،انسائاصارالذيالابنعنالإعلانيخصفيمابينماوسيطا.

الىوالغباءالحماقةبهمؤضقتهلانتوقل.المناسبالاسميختارانالحزية

!ابن؟).حتىبهيعترفونلاانهمدرجة

.ولادة،:و"ابن،تعبيزىمضمون

يتناقضونأنهمأظهارمنولخجلون،مولودوإنهابنانهيقولونانهمارميا:

انفسهميرونولاالآبجوهرمنمولوذايرونهلاهمإذ،المقذسةال!تبمع

بالطبيعة.خاص!أمرالولادةبقبولملزمين
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ل!لممرللقا!الثالث!حالحا"

يبعدونهما.فهم.والولادةالبنؤةلتعبيريمزيفامعنيئيعطونانهمحيرلس:

الصحيحبالمعنىيزدرونوهتاالآب.اللهجوهرعنبنفسصترى!ما

!انواإنول!نهم.الطبيعةحسبابئا!ونهمنالابنيحرمونوبذلكللولادة

!بيرة،بنشوةأف!ارهمأصابتهموقدثاقبةرؤيةوذووحاذقونأنهميعتقدون

منيقلقونإنماهذهبأف!ارهمأنهموهىالواضحةالحقيقةفاتتهمف!يف

الولادةعلىلهقدرةولاعقيمأنهيؤ!دونبهذالأنهم؟نفسهالآبالفه!رامة

وتملأتثمربنعمتهوهى،الفانيةالائناتطبيعةفيمغروسةالخصوبةبينما

.الأرض

المولودينآلاففهناكاللهعلىالولادةمبدأطبقناإذا)نهيقولونربماإرميا:

بنين!زئيئا:الشعببخصوصال!تابيقول!مالفهنسبتهميجبالذين

ؤتشأئفغ..."39.

انهمداودالطوباوييقولهماعليهمينطبقهذايقولونالذينهؤلاءحيرلس:

خزآشيئاللابنننسباناتفقنافإذا،ا49إتنيقامجليأناسبىقغالشتزييقلي"يتغققون

ارت!بواقدوهممولود.وانهابنانهفهوبهنؤمنماوحسبطبيعتهيخصفيما

"بالوسيطإ.ينعتوهل!يوذلكالابنطبيعةغيزواحينماالحقضد!بيزاخطأ

ولممصطنعةخرافاتال!لامبمماح!ةصنعواقدبأنهمنقنعهموسوف

هؤلاءي!فلمهذابعدوحتىالآب.معالجوهريغلوهمنأنزلوهحتىيتوقفوا

فالابن)زناأ.ابنذغوهحتىايألفاظباحطالحقيقيالابنيصفواانمنالبؤساء

ول!ونهطبيعتمانفسمنل!ونه،التبئىمجدالمجد،إلىيرتفعلمالوحيد

ابئاصارقدي!ونبذلكلأنه،افتراءمحضفهذا،شئ!لفىمعنااشترك

،الهذيانيتعدىلااللامهذاول!ن.الخليقةعدادفىولخسبمثلنابالنعمة

علىيصيرأنلايحتاجالوحيدفالابن.ال!افرةالأف!ارمنور!اموالثرثرة

الطبيعيةبنؤتهوعمق،الإلهةمحانتهسمويدركلأنهبالتبنىالأولادمستوى

اللتيقلأولئكآبتهةقال"إنلليهودقالهمافهمفىصعوبةنجدلاولهذالفه.

الآلثقذشمةفاللتي،ائطتوثينقضقآقئف!نؤلآ،-الفيما!يقةزلت2.إتيهغأ

س4:ا،صا
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ل"هال!و"

59.النيما؟لمااننإئي:قنثلأئيلخذ!،إتك:تةآتفوئون،ائغاتيمإلىؤآزشتة

فيف،إليهمجاءتقدال!لمةلأنوآلهةأبناخذعواقد!انوافإذا

ابنفهوأبناب؟هؤلاءسقىبواسطته،الفهإنبل،بالأولىابئاهوي!ونلا

عني!شفابنلقبإنبل.إليهمضافاشيئاليس"ابنأولقب،بالحقيقة

لأنهآبيدعىفالآبالفه.أبؤةعني!شفإآب"لقبأن!ما،!ينونته

شرحنافقدولهذاالآب.منمولودلأنهابتائدعىجانبهمنوالابن،الابنؤنذ

المطلوبةالمعرفةالىووصلنا،الإلهةالطبيعةخصائصومختلفة!ثيرةبطرق

69.هذهالشرحطرقضمنوالأبؤةالبنؤةتعبيزيأضعانأريدولا،للموضوع

تعنى9ماذا:إرميا

اعتدناطريقانعندنايوجد.تعرفأنتريدماذمتالكأشرحسوفحيرلس:

الإلهةالطبيعةنغرففنحن.الإليهةللطبيعةالأساسيةالخصائصبهمانمتزان

)سلبي(.تمثلهلابما)إيجابي(.أوهي!ماتمثلهبماسواء

انهانقولوحينماعنها.نعرفمفاننطلقفنحنوحياةنورنسميهافحينما

قابلةغيرفهيفيها.ليسبماالتعريفمنننطلقفنحنفانيةوغيرمرئيةغير

صحيخا؟ذلكاليس.نطلقهاالتيالصفاتمعنىهووهذا،79وغيرمرئيةللفساد

نعم.:إرميا

وغيرفانيغيرهوذلكوفوقوحياةنورهوالآبإننقول!ناواذاحيرلس:

المستقيمةالطريقةبنفسنف!رأنوالصوابالعدلمني!ونافلا،مرئي

الفهألقاببنفسالكلمةللهنحتفظأي،الابنطبيعةإلىذلك!لوننسب

الآب؟

نعم.:إرميا

ائملك؟جؤنصيبللابني!ونأفلافيذهوالآبإنقلتوإذا:!يرلس

غيرذلك؟ي!ونو!يفإرميا:

إنجيلضرح:انفريوحها.لامحيلشرحهصاثيالمم!لالرحالآيةاهدهبم"س--.ثشا؟!ئقد35-36:ا.يو59

2..3أعاحرةا.الأواامحلدالآلائهاللدرأساتا.!إدكي9أالمركا!حر:!!أ!عدلعحىد.إمةضةبوحا

.746إلى743ص

الرح.ضسلتبوه9وادالتوهولدلك،الألؤهواالمؤة!ردهإلىلفودنامد!الرحطرتأدالفدب!كرل!لفحد1لآ

.2صهالظرتبلسلهانعزص(دسقالىاصفطةالصرضرحإلىأحر!مزهبعود.كبرل!ق(دالملاحط!9
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ل!ثليللقالعاالنالثانحالا)حا

فالحقيقةوالمجد.التفؤقفيفقطتوجدالمشتر!ةالمزاياآنئظنقد!يرلس:

قك،قفؤليفؤقا"ئحلالسماويلأبيهقالالمسيحأنهيأبذائ!ذبلاالتي

إنهوللابنآبإنهللآبننسب!نافلوفيهغ"89،ففخذؤآنا،ليففؤلكفؤؤقا

الحالة(هذه)جؤيمنعناالذيفما،الأخرىوالأمورال!رامةسبيلعلى،ابن

أساسعلىمفاوابنآبمنهما!لاوندعو،الاتثينبينالتميثزنزيلأنمن

المشتر!ة.المزايانفسيمل!انأنهما

هوغيرماأبذاي!ونلافالآب؟مألوفةولامقبولةغيراف!ارهذهإرميا:

آئا.ي!ونأنيم!نولاابئايبقىفهو!ذلكوالابن،آبأيعليه

حاسمبش!لتوافقفانتإرميا.ياوحقيقيمستقيمايمانهذاحيرلس:

سبقمثلمااسمف!ل!ذلك.الابنواسمشرفيالقئاليسالآباسمأنعلى

هو.!ماوئظهرهواحداسمىهووالحياةالنورعنوت!فمنا

تا!يد.بحلإرميا:

حسباسم!لالأسماء،انوهىنجهلهالاأنيجبحقيقةهناكحيرلس:

نحددانوسشدعىايضاحالىيحتاجالذىالالتباسمننوغاتنشئ،قيمته

ألقائاوالابنالآبمنل!لنعطىأنفيجبولهذا،الثابتمعناهلفظل!ل

ئدعىوالابن،ؤتذلأنه،إابن!وليس!آب!ئدعىفالآب،ب!ينونتهماتليق

للآبننسبلااننا،بالتاملولوللحظةوتخيلمولود.لأنه"آب"وليس"ابن!

فهلواحد؟حلأقنومنخدذانيم!ناذنفيف،ابنأنهللابنولاآبأنه

المرئيغيرأوالفسادعديماوحياةوقزةالفهقزةئسميهبآن،بالصدفةنخدذه

عنيميزهماالاثينمنفلحل)الأقنوملتحديديفىلاهذاول!ن؟الملكأو

ؤتذ،لأنهآبإنهنخدذفنحنالآبنقولحينمابينهما؟نمتزف!يفالآخر،

إليه،يعودماهيأقنومخصوصياتىإذن،ؤيذبالحقيقةلأنهابنهووالابن

تندرجالعمومياتوفىالاتثين.عنتقالاللاهوتعمومياتبينمافقط.وإليه

الذيناحيةمنتخدذالخصوصياتولحن،للطبيعةالتيالرامات!ل

والابن.الآبأي،المولودأخرىناحيةومن،ؤتد



الثانىالحوار

منهومولوداقىباللهمعأزفيالابنأنعن

الطبيعةحسب

المعاندين:ظلفة:مقذمة

بسيطةالحق!لمةانإرميايانقولأنالصدقمناليسحيرلس:

الحثيرينلدىأشهىوإنهاالبسيطةالقلوبفىراحتهاتجدلأنهابطبيعتها

وجههاالتىال!لماتمنالأمرهذاضدقعلىونستدل؟النحلتعبثمرةمن

افقشليمنأخقىلجن!ياقؤلكآخقى"قاالجميعمخقصالفهالىالإلهىداود

إا.لقيم

العسل،اقراصمناشهىلهوبساطتهملءفىالحقءمإننعمإرميا:

الموضوعفىالمش!لةول!نال!لام.هذاعلىأصذقأناستعدادعلىوأنا

البسيط.ال!لامهذافهم!يفيةفىت!منبصددهنحنالذى

حونهاحقيقةمنأحثربسيطةالحق!لمةأنلناي!شفشيءلاحيرلس:

كلمةفىيوجدولا،عديدةوفخاخ!ثيرةتعقيداتخلالمناستخبصت

ىاالشر،فعلإلىبطبيعتهاتميللاوهى،!رهأوعنفمظاهرأيالحق

للذينأضرازاتسببأندون،الحقيقةالىالوصولأجلمنقؤتهائظهرإنها

فىحماساطعةبصورةذلكترىان-اردتاذا-وتستطيعإليها.يستمعون

يجباننىاشعروالتى2وأتباعهآريوسهرطقةفىتأملتإذا،مضيئةلوحة

فأئئغزقطة؟التمزآوجفذةانوشيىئغئز"قلسهولةوب!لفيهمأقولان

اس.30ا:91مرا

واتباعه،أرلوسينكرهكانالذىالأمر،الابنألوميةهر،الحواراتهذهفي.كرل!قعهيدافعالذىالموضوعأنركم2

"المخالفين"أو"المعارضينلقولهإليهملربلكانبالأصميذكرهملمانهإلأ
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لس!مرللفاب!النالنونحولحا"

طريقةأنأعتقدوأناالشز!3.اثمتغففونأئهاخيزاتضتغواآقتقبزونآيخضا

علىويحملمختلفةالوانلهالذىالفهدعنشئفىتختلفلاتف!يرخصومنا

غيرذهنل!ابدورهموهموالأش!ال.الألوانمتعدذةالبقعمنخليطاظهره

و!مامست!برة.اف!ارتخرجقلوبهمومن،قواماومضمونوبلامنسجم

!بشلآبم"ضاجتهئ!قمبقم!ءاليئى.تحففب"قتائتيشمفم"يشائفغم!توبهو

الأش!المنش!لبأىيعترضونلا!أنهميظهرونوهم.!".عداوةقفبيماؤ!ؤ

التجديضب!لامهميجرحونهول!نهم)المونوجينيس(الوحيدالابنمجدعلى

يختمل.لاالذى

التجديفى؟ب!لامهمتقصدماذاإرميا:

يتفقونوهم،صحيحوهذابالابن،الوحيدالفهحلمةئسقونإنه!ا!يرلس:

بعدم-يقلقونحينماالحق!لمةعلىيتجثونول!نهممولود،أنهفىممنا

الآب،طبيعةعنمختلفةأخرىطبيعةمنإنهويقولونالابنمجدمن-تقوى

يمئاولاأخرىطبيعةومن،الآبجوهرعنغريبأنهعلىالابنيظهروهذا

لاوأناؤتدء.قدي!ونلا!لامهمفحسبوه!ذاؤتده.للذىطبيعيةيضلة

واحذا.سبئاإلآالحماقةمنالدرجةهذهإلىالسهولةبهذهوصولهموراءأرى

إذن؟هوما:ارميا

الأمورفىالتحذثعلىأقدربأنهمواعتقادهمالشديدتشامخهمهوحيرلس:

التىال!لاميةالمبارزاتعلىتدزبوالأنههـاوذلك،الآخرينمنا!ثرالعولصة

جميل،ش!للهاوالتىالعققيةوالالتواءاتالخادعةوالتشبيهاتالحئلئغذيها

عقفية.بساطةفىيحيواأناختارواالذينأولئكعلىقوىبش!لتؤثر!لهاوهذه

قصبةعلىالمرءيت!ئ!ماالعالمهذاح!مةعلىاستندواقدرعم

وسلامةصحةأنحتىالمفشوشةالأف!ارقاذوراتجمعواولقدثحرضوضةه.

أولادأنفىمثلأئف!رونلاوهم،شيئال!متعنىلاصارتأ!قائداتستقامة،

نازاا!تتدمهأمذبحوأحضرواعلىالفهإرادةتخدوالأنهممحلواكدجم!ازشن

13023.إر

س.ا!ر!08

.366:إكأ"
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لث!ا"الح!

يىخشائذيخلأؤلآ:القائلالناموسصوتصرخةسماعيرفضونوهيم6،غرلبة

حفاانهافخزثمأ70لأئةؤت!زفةتشتقيخةمثقة.فخزقاتونيئلأنيتكإلى

وغير،شيطانيةبحمةمشتعلذهنحر!ةوهىالفهمنوملعونةغريبةنار

8.المقدسةال!تبمستنيربنور

ولزينونهابئايصنعوناى،باللهشبيهالىولحؤلونهتمثالأيصنعواأنلعنةإنها

التمجيدهوليس!لههذاول!نبالفهيليقالذىالساطعوالمجدبالحرامة

الواقعوفى.اللهعلىيطلقونهاباطلةومسمياتاسماءالىيستتدلأنه،الصحيح

حسب،منهومولوداللهابنانهيقالأنبدونابئاوتسميته،مولود)نهالقولإن

شيثا.لنايعنىلا،الطبيعة

لدينا،عزلزوالحق9،خزفيةاوانىفىمخفىالحنزفإنلناوبالنسبة

الشيطانية.والحتلالعالمهذاح!مةمنحزاي!ونحينصابالحري

نأإليكاتوشلول!نلدينا،عزلزالحقإنقفتبالصدقنعمإرميا:

عليهمسيعودبالحرىهذافإن،والابنالآبعنمفاهيمهمأعماقلنات!شف

ال!ثيربالنفع

هذاأنرايكداموما.عليهمبالفائدةسيعودهذاأنتماقاادركاناحيرلس:

،اليونانيونالشعراءيقولحما،!مرخثة"الحبالمادامت،فلي!نشئفضلأ

البحار.أعالىفىالسفينةئطققكماالحديثولئطيقالشاطنلنترك

.إذنبناهياإرميا:

01:ا-3.لا6

7.26:نث7

الأرثوذكىالمركزفك.موري!حورلفدترجةالكلصة،تجثدالصدد:مدالطاثاسيوسق.يقولهماراحع8

ألىبح!لا"لالهإبالالاصخاالمقذسةال!!بلأهتةكبرلر.قالنارادصقوتد.ا:57فصلالآبانيةللدراسات

.91صرالطررخوه"شفسالمقدسةللكتصنلحأ

.7:كو،92
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جمهـلال!للفاب!أالنالنانحالا)!ا

(:منطقيةنظر)وجهة()،0،7!لأولمولود""غيرلفظاستعمالنتاثج

وقدنفسهالآبالفهبذاتمختصانامرانو!يانه"آب"اسمانحيرلمم!:

الخصائصبهذهالآبلتمئزالوحيدوالسبب.ا.السابقحديثنافىذلكشرحنا

خصوصياتيعتبرمن،بدورهلماإالابناسمفإنالوقتنفسوفى.الابنؤتذأنههو

الرأىوهذا،الآبالفهمنؤيذقدلأنه،ذلكوراءالسببذ!رناولقدالابن

.هجومثفوقيعلولنايبدو!ما

قدإننىلكأقولأنأريدذلكعلىوقلادةه!ذا.الأمرنرىإنناإرميا:

أف!ارهم،تقودناانيم!نأينالىتساءلتحينماوالرغدةبالخوفامتلأت

عليكيطرح،انأف!ارهانحرفتلمنيمنأنهاعتباركفىتضعأنويجب

نفسهالآببالفهمختصانأمرانو!يانهآباسمإنقلناأننابما:السؤالهذا

وه!ذامولود.لأنهابنهوالابنو!ذلك،ابثاليسفهوولذلكؤتذآنهبسبب

الآبلأنالأصلنبينتداخلهناكيونآنيم!نلاإنهالقولالصحيحفمن

،أبلىإيتخولولنابئادائفاسيظلوالابن،ابنلىإيتخولولنئاأدائفاسيظل

"المولود".هوأنهستظلالابنخاصيةمولود"بينما"غيرأنههىالآبوخاصية

والابنالآبسيطلفهل"المولود"والمولود""غيربين!بيزافرفاهناكأنوبما

تمافا؟متماثلين!يانيهنفىنتصورهماأنالمستحيلمنوبالتاليمختلفين

بساطةيشؤهواأنسوىيفعلواأنالناسهؤلاءلمثليم!نماذا!يرلس:

يحزفونإنهم؟الذهبيةالنقودمزلفىمثلتمافاالمسيحفىالذىالف!رجمال

شرعئةغيرح!مةاختراعفىسعادته!اولجدون،المستقيمالحق!لام

فعلهبماإقتداءوذلكبالهلعالرتجماعةيصيبواأنيحاولونالمتغجرفةوئلغتهم

جليات".المتعجرف

أنهمحما،يقولونهسوفماهذاأنتعرفأنولابدالموقفهوهذاإرميا:

.ذخرتالتىالطريقيسلحواأنعنيتؤرعونلاسوف

والذوقالتف!يرالواجبعنانحرفواانهميدركأنيستطيعانساناى:حيرلس

الصحيحالحلولختارواغباوتهمعلىيبحواأنهويحتاجونياليهومااللائق

.الكابمذافيالأرلالحواردطيقصد01

4.54،:ا7اصمانظر"
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الط!"الثلم

ؤياليشق،قفخأناائذتتجغفتا"لآئتاآخرونقالهماأنفسهمعلىيطبقوابأن

حقيقةيمثلانلا"غيرمولود"و،آب"أناعتقادىحسبيجهلونوهم121.اش!تتزتا

ليسفهوإأئا!ذعتياذا!ائنأىأنفالحقيقةواحد.مغزىلماوليسواحدة

!ائنفأىوأيضامولود!."غيرالأحوال!لوفىدائموبش!لبالضرورة

هناكف!رهم()بحسبوه!ذا.حتميبش!لائايصيرلامولودغير،ما

آلافهناك!انواذا!ثيرون.آباءهناكلأنمولودةغير!ثيرة!ائنات

منبهنخرجماهووهذا،""غيرمولودة!ائناتيوجدالقذرفبنفسالآباءمن

وجودسببوميزناال!ائناتطبيعة،بدقةفحصناإذالأنناأف!ارهم.فحص

الوجودلىإ!لهاتأتلمال!ائناتهذهأنن!تشففسوف،منها!ائن!ل

بلاوجودهاوهدفال!ائناتهذهمنالقصدنعتبرأنفهل.الولادةطرلقعن

فهناك..المطلقبالمعنىواحذاشيئاتعنىلامولود""غيرأنلمجزد،وقؤةمعنى

فماذا.الطبيعةباختلافطبيعتهافىتختلفالمولودةغيرال!ائناتمن!ثرة

فيالأهميةهل؟الأباسموراءمنالقصدعنهناسألناهمإذايقولونسوف

ؤتذ؟الذىعلىتقعاوأخر!ائنمنؤيذال!ائنأنعلىتقعالمعنى

ؤتذ.الذىهوالأهماعتقد:إرميا

ل!ببساطةيرفعأنالأبؤةقانونهدف!انفإذا؟صحيحهذاحيرلس:

لغيرالتىالرتبةهذهمننحننستفيدلافلماذا"المولودين"غيرمرتبةإلىالآباء

لانفسهالطبيعةقانون!انإذاأماآباء؟أنناواضخاالبرهانمادامالمولودين

فلماذا.مولودون،ذاتهالطبيعةقانونبحسبلأننا،الدرجةهذهإلىيرفعنا

بينما،أبأنهخاصيةنفسهاهىالولادةعدمحقيقةإنبقولهمالحقئزيفون

تيذ؟عندماإلأشيئايعنىأنيم!نلاالبشرنحنحالتنافىأبلقب

الآبالفه!انإنيسألونناالذينعلىنجيببماذا،رأيكحسبارميا:

غيرمولود؟أممولوذا

نعتبرلاأنيجبول!ن،غيرمولودهو،نقئيلذهنبالنسبةإنهأقول:حيرلس

ئولدلمأنهإلىيرجعآئا!ونهول!نغيرمولود.ي!ونائا!ونهلمجزدأنه

ءا.28:إش!ا
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!مرل!للالاي!االنالثانحالا)ثا

!ائنهوالذىابنهؤندآنهإلأولادةبدونقائفاحونهومع،شخصأىمن

ائا.ندعوهالسببلهذاوفيه

!ائنبينفرفاهناكأنفىت!منالمش!لةول!نلين،إرميا:

وهماواحد!شيءالاتتيننرىأنالمستحيلومنمولود.و!ائنمولودغير

فيجبواحذاشيئابلمختلفينشيئينتعتبرهمالاأنأردتواذا،مختلفين

والابنللآبالتىالأسماءأنبمعنى،تحديدبدونبالآخرالواحدتستبدلأن

المرئىغيرنقولمثلماوذلك،واحدوقتفىمغاالاثنينعلىتطلقأنيم!ن

الفاسد.وغير

وغيرالمولودبينالاختلافبإزالةالحقيقةاتزاننهدملاأنيجبحيرلس:

اختلاففإنالحالةهذهمثلوفى،الجميعمنعليةمتفقالأمروهذا،المولود

معناهالاختلافهذا،ذاتهفىالفهفىاختلافايعنىلاوالمسفياتالأسماء

علىسيجاوبونوبماذا..مولودغيرأنهبلالطرلقةبهذهليسالفهأنفقط

ال!بيرو!برلائهمذ!ائهمبالرغم،الأشياءمعانىيقيئونالذينأولئك،ذلك

..الأمور؟.هذهمثلفيالظاهر

الآب؟لفهبالنسبةعارضشئالولادةعدمهل،إذنإرميا:

ولا،الفهيخصما!لنعنىفإننااللهعننت!لمحينماإطلاقا!حيردس:

تتغجب،ولا،حاشا،عارضاشيئاالفهفىأنأذهانناإلىيتطرقأنيم!ن

جعلناوجودناأنفرغمء.الشنينفسبسهولةنرى،أحوالنافىنتأملفحينما

الجوهريةصفاتناب!لالوقتنفسفىمولودونفنحن،الزمنفىنحيا

نعتبرهآنلنايحقشئالفهفىيوجدلاوه!ذا،عناتنفصللاالتىوطبائعنا

لاإليهئنشمثماحتىأومال!ائنالجوهرلةالطبيعئةوالصفات،عارضاأمزا

فهذه13.آخر!ائنأىفىأوالإنسانفىنرى!ماوذلك،بذاتهاقائمةتوجد

تحتلهاسوفالتىالم!انةهىماوإذن!ائن.!لجوهرفى!امنةالصفات

ووجودهالقهطبيعةفى!ائنشئهىهل؟نفسهالفهفى"الولادةعدملاحقيمة

الصفةفهذءإذنالآب".لفه14ذاتية"صفةإنهاولئكيقولو!ما،الخاص

)المزحم(.اللهع!الممابمتوصلعبهملبحئهلالاسادصالكلامالالاءاكاد"؟

لقولهم-التخدعنايفثاوبستحدموهاالآباءعدالالوثضرحوالهامةالكلماتمن!ه،ة،داتىأوحاص"ا
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ال!"الثلي

نفسوفىآخرشئالىينتمسبالذىالشيءلأنصاحبهاعندمتمتزةستصير

وه!ذا،إليهينتسبالذىعنمتمتزاشيئايعتبربذاتهقائمقواملهالوقت

عنلفهمنابالنسبة،مر!بةطبيعةالبسيطةالآبتصيرطبيعةيقولونماحسب

ىأ،الناسلهؤلاءالش!لئةالححمةئعيرلاأنولجبالمولود.غيروعنالآب

الآبوطبهيعةطبيعتهجيذايعرفالذىالمخفص!لماتالىننتبهبل،اهتمام

ائاإ.9اجلنامنسماهبلغيرمولودأبذاأباهئسملموالابنؤتده.الذى

القولهذاأنلىولبدو،اخئئا"هيخيربخالفشغضزالأنسليمانيقول:إرميا

أخرجت!فماالإل!ثةالتعاليماعتصرنا!قمالأننا،لنا!بيرةفائدةذوالإلهى

اللبنالفهلناصار!فماأ!ثر،للفهمحدودبلااشتقناو!فمازبذا،لنا

وأ!ثرلحوحلأنىالعذرمنكوألتمس.للتقوى-لهحدودلا-مصدزا،)العقلى(

نأيعرفالابن!انهل:هذاسؤالىعنتجيبانأرلدول!نالسؤالمن

"غيرمولود!؟الآب

الشيءين!رأنالإنسانيستطيعلالأنهأبذاأن!رهلاأمرهذانعمحيرلس:

مرئىوغيرمولودغيرالآببأنمعرفتهرغمول!نالنهار،وضوحالواضح

أإآبسفاهالمقابلفىول!ن،الصفاتهذهمنأئايذ!رلمأنهالأ،وازلى

الف!مجتبمق"آئيوأيضاؤالأزضيى،الشقاءزثالآفيآئها"آخقذكقالحينما

أساسأى،المقذسةالمعموديةقانونالسيدوضعحينماأيضابلخزخث"،

شيئايذ!رلمفإنه،الشمستحتيوجدونالذينل!لعيببلاالذىالإيمان

إباسمبالمعموديةأوصىول!ن،المولود!اغيرواالأزلئي،التعبيراتهذءعن

التىالتعبيراتاختارقدالرثفإنرأيئئوحسب016لماالقدسوالروحوالابنالاب

فىالمشتر!ةالصفاتأى،يعنيهماب!لالخاصالوجود،بدقةلنائظهر

بالطبيعة.،الإلهىالجوهريخصما!لعنالحديثمنبدلأوذلك،اللاهوت

الواحد،الفهفىالقدوسالثالوث!لنعنىفإنما،الإلهةالطبيعةنقولوحينما

،111،،8/4الفصرلالسالقالمرحع،الكلمةتحتد:أنماسيوس.قمئلاراجع"لم!لقكار""57"ةه"الحاص"-

4،1/81117،31/4،.43/4

.3؟33:امدا

المعحودية.تخرىاصاسهعلىوالذىالالوثيالاكلانأهيةعنللحديتكرل!الفديىسيعود16
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يمرل!للقايعأالنالث!نحالحا"

والروحوالابن"الآبفىالبحثنتناولحينبينماحده.علىاقنومكلنعنىولا

نبدأول!نناتمييز،بلاالإلهةالطبيعة!ل!شفنقصدلافإننا!القدس

إدراكإلىلنصل،خاصيتهبحمشهأقنوم!لالأقانيمبتميئزالإم!انبقدر

طاقتتا.حسب،الجوهريةوحدتهم

المصدرهذامنؤيذوالذى،الآبهوشئقبلهيوجدلاالذىوالمصدر

الحاصلةالمخلوقةال!ائناتعدادفىليسالابنوهذا.الابنندعوه،بالطبيعة

منالآبمنشأئاأقلليسوهوالحاضر،الزمنداخلبالولادةوجودهاعلى

فىيساولهوالذيأزلئا،الآبفيقائموهو،النورانيةالخاصةطبيعتهجهة

الروحوأما.وحدهالآبالقهإلأتتاسبلاالتى،الأبؤة!1حقيقةماعداشئى

بالابن،الآباللهطبيعةمنانس!بإنه:ه!ذاتشرحهانفيم!نكالقدس

وه!ذا،الخاصوجودناعلىويدلأفواهنامنيخرجالذىالنقسمثلوذلك

به،الخاصبةمزلتهلهالثلاثةالأقانيممن!لانخلح!وبدونبوضوحتلاحظ

قنلىمنلهاوالمسجودالجوهرفىالمشماولةالواحدةالطبيعةفىوذلك

الحائنات.

رؤيةلناي!ونأنالمستحيلومن،ووضوحقؤةب!لت!فمتلقدإرميا:

الآبالفهطبيعةيحذدالمولود"غير9لقبانيقولونول!نهمذلك.تخالفاخرى

المولودأنبهالمسفممنلأنهأخرىطبيعةللابنأنسهولةوبحلمعناهوهذا

المولود.غيرعنيختلف

تحذد!المولود"صفة!انتاذاإنه،اعزائىيا،لهمسنقولونحنحيرلس:

طبيعةغيرأخرىطبيعةمنسي!ونالحالةهذهفىالابنفإن،الابنطبيعة

العواقبست!ونذلك؟عواقبوما.جوهرهعنغرلبفهووبالتالى،الآب

منتخطالآراءوهذهالوحيد.الابنجوهرعنفاسدةوأراءجذاصعبةجرائم

من"انتم:بصراحةذلك،ا!لخلوقيننحنلنايقولوهو.جذاالعالىالمسيحقذر

ي!ونأن!يفيةعنامافوق"170من"أنايقولالخاصأقنومهوعن!أسفل

عاديضخصإنهظوابلاليهود.يفهمهاوالذىهذا،المحتولق.كيرل!يثرحأخرموضعفي8.23:يو17

ولائه،واحدبملاديختصالأمرلا"انبعئعهمألىأرادالميحإنكرلس.قفبقولبالهرو!مجتفىأوللموتنجعزض

هذاواضغاشرحهفيق.كيرلى،يمرالآب،.اللهمنأىفوقمنمولودلالحققةموالذك!بذلكيختصبل

مر-اللهالأنإلمىإل(يضقمنانافي9ياجىلنوالهرو!الموتفإنلذلكفيقول)المحفمعلىالكلام
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الطا"الثال!

فهذاأسفلمنالذيالعالمعنغريئاويظلأسفلالىولنزلفوقمنما!ائن

غير!ائن!لإن.ا!لسألةهذهغورسبرفىيرغبقنل!لشرحهيسهلمرأ

.الولادةعدموهىاساسيةصفةفىغيرمولودأخر!ائنأىمعيشتركمولود

مولود!ائنأىأنونعتبرالطريقةبهذهالتفيرفىنستمرأنبنايجدرألا

مولود؟آخرل!ائنمساو

وسهلةالحالتينفىواضحةفالف!رة؟ذلكفىالغامضهووماإرميا:

!لامهمفىبعدظاهرغيرالتقوىعدمأنإرمياياتعتقدهلحيرلس:

يمرأنيم!نوالمعاندينالمضأدينلهؤلاءالخادعال!لامأنتعتقدأمهذا؟

يجذبونجعلهماالفهمنو!أنه!لامهموبريقتضنعهمفإن؟ال!راممرور

أنزلوالقد.البشعالتجديفمنشزاأكثرالواقعفىوهوالبسطاء،أذهان

وصارؤئوتجذ"،ؤتتخزكنخيا"ي!الذيوهو،المخلوقاتدرجةإلىالوحيدالابن

لقب!انواذاوالفساد...بالتفئيرعليهاالمح!ومال!ائناتبينمعدوذا

هذهفىالابنجوهرفإن،وجوهرهالابناسم،يذعون!ما،هو"المولود"

ئقذروالتىالحيةال!ائناتمنآخر18مولودلأىمساوئاسيونالحالة

..والذبابالناموسمثلال!ائناتأصنروتتضمن،تخصىولابل،بالآلاف

الحق.قلتلقدإرميا:

لمإذاالآبهوالفهبأنيسفمونولماذا؟بالابنئسمؤنهإذنفلماذا!يرلس:

ينطقواأنيجبلاولهذا؟الخاصجوهرهمنابتاؤتدقدبالحقيقةي!ن

محبوبةدائقاالحقيقةلأن،الابنعنولاالآبعنلا،!لمةأتةبعدفيما

نفهمأننستطيعالقيءهذاوأمام.الحقيحبونوالمسيحيون،المسيحيينمن

تخاوب"لآم!توبهو!ما،الفهاسرارمامأالإنسانيصمتأنأهقيةوبعمق

ىأبدونالبسطاءعلىيهجموالاانعليهمول!ن،خقاقتإ"91خشمتالجاهل

وحدهوالفه،آرائهمفسادنظهرأنالصعبمنأنهوشصؤرون!ياسةأوتمييز

ولا...والخوفوالفاءللموتخاضمةطبيعةأى"أس!لمى"لأنكمبالحرىأشميناصكمهداولكن(الكلفوق-

د.نصحىيوحنا.اعيلضرح.الآفياللهسمولودفوقمنهرالذىدلكمعالأرصمناضلمنالذييتاوى

565،صالأولالمجلد002!،القاهرة.الآبائيةللدراساتالأرثومحىالمركز.وأحرولىالنهدعبد

.الأخرىالحةالكائاتمثلمحلوفاجومريكرنأناىالمخلوتات،مىأخرمرلودلأىماوئايكونأى18

.264:ام!1
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"مهـل!للق!يد،الثالثلأنحالحا"

وذلكوالخداعبال!ذبالمسلخينأولئكفلنحارب.حججهمبؤسمدىيعلم

داود:معولنرنم،السليمالعقلوأذلةالظافر،بالمسيحاتحادنابقؤة

جمنخفضتناآتتلأثك07يخفضنيلآؤشيمي،آث!للآقؤسييغقى"لأئي

؟تقولماذاوأنتفئيضينا"02ؤأخزيتا،فضايقيتا

ولونبجانبنايقفسوفال!لوسيد،شجاعةوبلإذنإمض:إرميا

..ال!فاحفىرفيقنا

قبلىولنترذدأدنىعندىوليسذلكلعملاشتياق!لىأنا:حيرلس

شيئا.أقولأنيجبأنهأعتقدشئ

هو؟ماإرميا:

هىالمولوديةعدمبأنادعائهمللحقيقةوفخالففخجلشئإنه!يرلس:

ونهايته.الشيءطرفئظهرماهوالحدأننعلمونحنلقه.وتعريفتحديد

.والإقناعالحوارمعهايستحيلدرجةلىإوقاحتهمتصلوه!ذا

..عليهويضرونبل،ذلكعلىالتأ!يدفىترددأىلديهموليسنعمإرميا:

الرزانةحدود!لتعدتقدوقاحته!الأنتقولفيمات!ذبلاإنك:حيرلس

وبدونبساطةب!للأنهمشكأىبدونمطبقجهلهويقولونهمافإن.واللياقة

وراءيلهثونوهم،عيببلاوالذىالمستقيمالرأىعلىيخ!مونخوفأدنى

.لاحظمقبولةغيرأمورأنهاذلكبعدا!تشفواولوحتىيستحسنونما!ل

النقطةيخصفيماوبالذاتجهلهمل!ثمصنعهاالتىالفخاخفىسقطوا!يف

!لمةأوواحداسمخلالمنتتمالجوهرتعريفاتإنيقولونفهم:الآتية

.المجالهذافىالدقةعنيبحثونوالذينالعلماءيقبلهلاأمروهذا،واحدة

!لمةمنالمونةالتعرلفاتغيريوجدلاإنهيقولونذلكإلىوبالإضافة

بلال!املللوضوحت!فيانلافهاتين،!لمتيناستعمالعندوحتى.واحدة

نريدالتىالأشياءممانىتظهرحتى!لماتثلاثإلىالأمريحتاجبالحرى

.بوضوحتحديدها

ذلك؟علىمثالأتعطنىأنلكهلإرميا:
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لثانما)الطها

إعطاءأردنافإذا؟الإنسانهوفقعنسؤالبصدداننالنفترضحيرلس:

حتىول!ن"حى".بأنهالإنسانفسئعزفواحدة!لمةوفىمختصرةإجابة

الصفةهذهول!نحى"9الإنسانأنصحيح.الغموضمنيخلولاالتعريفهذا

فال!ائناتآخرلن.معالتسمثةهذهفىيشتركفهووحدهعليةحزاليست

فإذاحية..!ائناتئعدوالنمروالبقرةفال!لب.تخصىلاالأخرىالحتة

نقول!ناوإنفإننا،،وزائل"حىإنهوقلناالأولىالصفةإلىآخؤتعبيزاأضفنا

والبقرةال!لبنسفىلأننا،!املغيرهذاالإنسانتعريفأنالأالحقيقة

أهمتناولإلىالحديثانتقلإذاول!ن،مائتةأوزائلةحية!ائناتأيضا

زائل"حىإنهفسنقولصةخاأوعامة!انتءسواالجوهريةالإنسانخصائص

حقهالتعريفوفيناقدن!ونوسوف،"العقلولإعقالللعلمالمؤفلوهو،عاقل

حق؟ءموهوسليمرأيناأن!مالآنأدر!تهلشئ.ينقصهولا

ذلك؟بعدوماذا،أدركنعم:إرميا

يذعونالذىللعلموغيرمناسبمخالفأمرنهأيعلمواأنفيجبول!ثذا:حيرلس

فبماذا.واحدةب!لمةوافياتعرلفاماشيئانعزفاننحاولأن،يحبونهأنهم

يتحدذالآبالفهجوهرإنقلناإذاالح!مةمظاهرمنلهمماب!لسيردون

الأحاديثهذءفىانطلقواوعىبدونأنهمويبدو،المولود""غيرب!لمةفقط

عليهمفاتخرآمرأوهناك،حادوذهنمرهفحسذوونهمأيعتقدونأناسمع

فهمه.

فاتهم؟الذىالأمرهذاهوماإرميا:

ومنسجمةومناسبةمنطقتةبطريقةتفتماإذا،الجواهرتعريفاتإن:حيرلس

خصوصياتبيانإلىتنتقلثمالجنسأوالنوعمنتبدأأنفلابد،نفسهامع

لك.أقولهأنأريدأمرفهناكانتظرولن.غيرهعنتمثزهوما،نوعحل

عرضفىالطريقةبنفسنمضىأنيجبأنهأعتقدلأنىذلكأؤضحإرميا:

عنها.نتحذثالقىالأمور

فبماذابقرةأو!لبمعنىعنمستفسزاالناسأحدمنكاقتربإذاحيرلس:

إرميا؟ياتجيبه
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!مهـل!للقابصأالثالث!نثالءا)

".حية"!ائناتإنهاسأقول:إرميا

لهذاوافياشرخاأعطيتقدالإجابةبهذهأنكتعتقدهل،لىقلوالآنحيرلس:

الأمر؟

ل!فىال!امنةالطبائعاختلاف،آيضلاضيفأسوفلأنى(أبذا:إرميا

مقبولة.بطريقةأت!قمأنآردتإذاهذا،منها

فتعريفالصددهذافىغموضهناكليسإذن،ورائعحقهذا!يرلس:

خصوصياتبيانلىإينتقلثم،النوعأوالجنسمنانطلاقايتمانيجبالجواهر

نوع.!ل

آخر.طريقهناكفليس،نعمإرميا:

ينسبواأنيريدونالذينهؤلاءفليف!ر،بالأحرىأوملياق!راذن:!يرلس

هليوضحوااندونالجوهر،تعريفإم!انيةالمولود""غيرللفظ،بجهل

إنهمقالوافإذا.النوعدأخلالاختلافإلىأمالنوعإلىاللفظبهذايشيرون

للنوعننسبلئلا،غيرهأخرشىعلىيطلقوهلاأنفيجبالنوعإلىبهيشيرون

تر!واإذااماغيردوره.دوزانعطيهوه!ذاالطبائعاختلافتحديدإم!انية

اختلافاىلنافليشرحوا،الطبائعفىالاختلافيعنىانهوقالواالأمرهذا

واكتتعريفلديناي!ون!يف؟إليهالمشارالنوعاولأنعزفلممادمناسيظهر

يشيرالىمماالآيتونلاوهوالمنطقىسياقهفىنفهمهو!يفللجواهر،

علىيجلبونسوف،حقأنهعلىبهذابتمس!همإنهم(؟النوع)داخلاختلاف

السخرية.أنفسهم

فيه.شكلاامرهذاارميا:

افتراءاتهىإنماآرائهمإنلهمنقولأنهىالواضحةالحقيقةإذنحيرلس:

اللياقة.حذعنزائدة

أخبرنى؟الهمذلكئظهرو!يفإرميا:

لأىصحيحتعريفإلىنصلأنيم!نلا)نناوقلتسبق!ماحيرلس:

ماخلالمنتتمالنوعمعرفةلأنوذلكفقط.الاختلافخلالمنجوهر،

المتسابقينانطلاقنقطةمن!ماالحديثينطلقمنهلأن(،غيره)عنيميزه
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لثلأ،ا"الح!

لفظأنعلىبجهلأصروافإذاالأساسهذاوعلى.ضحةوارؤيةإلىنصلحتى

فرغم،(النوع)داخلاختلافنجدفلنالأمرلنايوضحأنيم!نغيرالمولود!9

ل!ثذانعطىالأيجبول!ن،ولادةهناكتنلمأنهيعنىالتعبيرهذاأن

!تعبيراللفظسيستخدمونيخصهمفيماول!ن.الأهميةهذء!لالتعبير

حدودخارجبنايخرجهذاول!نتمييز.وبدونببساطةهحذا،النوععن

يوجدلابينماالنوعصفةالفهعلىنطبقأننحاوللأنناوذلك،واللياقةالمنطق

"غيروهونوعإلىينتمىالفهانولنفرض.عليهسابقأولهمساوآخر!ائن

مادمنالنابالنسبةلهقيمةلانوعي!ونفسوف،رأيهمحسبوذلك،المولودأ

!انفإذا.الأخرىالأنواعوبينبينهالفروقبأهميةالاهتمامبدوننوغانجعله

الذىالفارقفمايؤتدلمأنهلنائطهرأنهفىالمولودإينحصرغير9لفظدور

!ونهبسببأقلم!انةفىالابن!انلو،والابنالآببينئطقرهأنيم!ن

إرميا؟يارايكماوانت!له؟ذلكفهمعلىقادرغيرأنا0مولوذا

هذا؟!لبعدشئأىأقولأنيم!ننىهل:إرميا

"غيرلفظأن-بوضوحذلكأظهرناوقد-اعتقادىحسبول!نحيرلس:

معتادونأننامعناهليسوهذا.والدقيقال!املالتعريفقؤةلهليسالمولود،

نتنازلأنالحاجةودفعتناعليناؤضعتالضرورةولحن،الأمورهذهبحثعلى

يلفىلاهذاول!نوممارستنامعرفتناتتغدىبأموروننشغلرغبتناغيرعلى

نأويجب،تعبمنيخلولاأمرجديدةأف!ارفىالخوضأنشكولا.فائدتها

نايقولونبدقةالمجالهذافىالعملعلىالدائبينالاختصاصرجالإننقول

التغييرمعناهتحديداوتعريف!ل

عرفتنى؟ما)ذاسعيذاسأ!ونالتغيثر؟هذاهووماإرميا:

مامسامعكعلىوأعيدالوراءإلىأعودبأن،ذلكلكأقولسوف!يرلس:

نحذدبينمازائلحى!ائنأنهأساسعلىالإنسانئعزففنحن،وقلتهسبق

أخرىطرلقةوهناك،وه!ذابالصهيليتميزحيوانأنهعلىمثلأالحصان

وليستالأخيرةالصفاتمنننطلقأنوهى،ال!ائناتهذهطبيعةنحذدلى

!ائنهناك!انإذاانهبمعنى،التحديديبدأحيثإلىنصلأنإلى،الأولى
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لط!!ممللقابسأالثالث!نحالا!حا

علىقادرما!ائئاإنقلناواذا،الإنسانأنهسنفه!افإنناوعاقلزائلحى

"غيرتعبير!انفإذا.الحصانبطبيعةيتعققالأمرأنذلكيظهرفسوفالصهيل

نأفىيترددوالاأنيجب.التعديلأوالتغيتريقبللافلماذا،تعرلفهوالمولود"

لجوهرتحديذاي!ونفهذا،"غيرمولود"انه!ائنعنقلنافإذا،بذلكيعترفوا

الأشياءآلافيوجدلأنه،الصحةمنتمافاعابىالفرهذاولن،الآبالفه

هذاعليهاينطبقالتىالآشياءنحصرأنبم!انالصعوبةومن.الطرلقةبنفس

وافاره!ا.!لامهمإليهايقودناالتىالغموضدرجةالآنفهمتهل.اللام

.مفزعلأمرإنهحقاإرميا:

!افغيرمولود""غيرتعبيرأنعلىتؤ!دأخرىدلائلهفاك!يرلس:

!ائن!لنحذدنحنالأمر.هذافحصنعيدأنويجبمت!امل!تعريف

نأيم!نالتيفيهعوارضمنوليس،الحقيقيةبماهيتهإيمانفامنانطلاقا

..!ثيرةلأسبابتختض

فضلك؟منذلكأؤضح:إرميا

نحذدأوماهيتهمائعزفأننريدفحينما،مثالأالماءأوالنارلنأخذحيرلس:

فهوالماءأما،وجافساخنجسمإنهاالنارعننقولفسوف،منهما!لطبيعة

!ينونتهمامنانطلاقاالمناسبالتحديدأعتقدماعلىهووهذاوبارد.سائل

ساخنةانهاالقولحذفمعلتنةولاباردةلاانهاالنارعنقلنافإذا.الحقيقية

انهالقوليجببينما،جامدولاساخنلاإنهنمولالماءعنو!ذلك،وجافة

سنأخذأينفمن،السلئيةالطريقةبهذهالأشياءهذهعزفنااذاول!ن،بارد

الصحيح؟التحديد

الصفاتمنانطلافاالأشياءهذهئعزفأنعلىمتفقونأنناأعتقدإرميا:

ليئا.ليس)نهعنهنقولالصلبالشيءمثل،السلتىالتعرتفأى،تمل!هالاالتى

فىسينجحفهل،ما!ائنعنه!ذاإنسانت!قملوهلولن!يرلس:

القصد؟عنانحرافبدونالحقيقةإظهار

إطلاقا.:إرميا

!اكتتعبيرهوالمولود"إغيرتعبيرأننقولأننستطيعإذن!يفحيرلس:
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الثال!ااالع!

للآب؟ليسماول!ن،الآبماهيةلنائظهرلاوهو،!تحديد

مولود"."غيرأنهتؤحدأنتحال!لعلىإرميا:

،عامبش!لال!لمةمضمونهووهذا،آ!ذتهمافعلأهوهذاحيرلس:

خصائصبالضرورةبهائوجدلاالجواهرتحديداتإنقلناإذاإذنرأيهمهوما

خصاثصومن،النسئيةالتحديداتنطاقفىتدخللافهىولذلك،متناقضة

آخر.بشيءعلاقةإلىدائفاتشيرأنهاالنسبيةالتحديداتهذء

لى.بالنسبةالأقلعلى-غيرواضح!لامكإن:إرميا

فإنناالآبعننت!فمفحينما،واضخانجعلهأنيمنعماهناكليسحيرلس:

مولود،!ائنوجودف!رةمجردأىالابنف!رةالسامعينأذهانفىنثير

الأذهانإلىنجلبفإنناالمولودالائننذ!رفحينما،صحيحوالعس

فحينما،الاتجاهاتف!رةعلىينطبقأنيمنالشيءنفسيلد.الذىذاك

يذهباليميننقولحينماأىالآخر،الاتجاهنتذئحر،مااتجاهعننت!قم

تحديدونحاولالإنسانعننت!فمحينماول!نيسار.وجودالىأيضاف!رنا

لاإنسانإنهقلنافإذا،الحيةال!ائناتمنآخر!ائنأىجوهرأوجوهره

أواليساراواليمينعننت!قم!ما،معا!شاأومختلقاشيئاعليهنضيف

الصخرةهىالصخرةأن!ما،الإنسانهوالإنسانلأنوذلك،والابنالآب

ل!ثاالممتزةخصائصهافإنولذلك،غيرهاعننميزهايجعلنامافيهايوجدولا

المولود"،"غيرلفظالىجئناو)ذاعليها.نطلقهاالتىالأسماءتحذدالتىهى

يشيراللفظلأن،"المولود،إلىضمئايشيرأنه!ما!!غيرالمولوديةيعنىفإنه

تسلفاالمولود"إغيرلقبنعتبرإذنف!يف.عنهمايعبراللتينالخاصتينإلى

ماإلىيشيرمعنىفيهوليس"مولود"لقبعنيختلفهوبينماالفهالجوهر(

3.بينهما؟امشتركهو

لفه؟بالنسبةشيئايعنىلارأيكحسبالمولود،"غيرلقباذنإرميا:

بهوارتبطللآبخصصقدأنهبسببوذلكال!ثير،يعنىبلأبذاحيرلس:

لهذاننسبلأأيحبول!ن"الولادة"عدمحقيقةعنللتعبيروذلك،فقطوحده

الفه.لجوهرالنهائىالتعرأوالتحديدصمفةوحدهاللقب

أصى.راحبةس"الله"حومرولبنداحبة،س"المولود"والمولود""عبرلبنمزكهومابفصد1!
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لماجمهللفابماالنالنانحالحوا)

:(وافعيةنظروجهة)والآبالمولودغير

القدرةالمولود!"غيرللقبنعطىلاوسوف،ذلك،لي!نطميقولونإرميا:

وبما.جوهرهعنئعئرإنهالقولفىيستمرونولفهم،الآبالقهتعرلفعلى

مني!ونلنالحالةهذهفىالابنفإن،"المولود"عنيختلفالمولود""غيرأن

الاختلافإلىيؤدىللألقابتعطىالتىالمعانىاختلاففإنالآب.طبيعةنفس

الجوهر.فى

إلىف!رةمنالانتقالفىفعلآعادتهموهذءالما!ر؟!للفرياحيرلس:

غيرالاراءهذهاصحابإنالأف!ار.منعجيبةألوائانرىيجعلناوهذا،أخرى

يرت!بونفهؤلاء.والرسامونالفنانونيفعلهمايفعلونأنهملأيبدونالتقية

ثم،طبيعيةغيربألوانحىلحائنلوحةوتنفيذتصميمفىماخطأأحيائا

قدأنهميعتقدونبذلكوهم،جديدةأخرىبألوانرسمهمبتحشينيقومون

،يشاهدهلمن!اذتايظهرانمنعملهميمنعواانالى!ثيرتعببعدوصلوا

وضيتهم،سماءهمأيثتتونانهميعتقدونبينماول!ن.خبرةل!ثمأنبذلكظانين

هذهيمدحونهموفيما.السابقةأخطاءهمئظهرونيدرواانبدونفإنهم

هل،رعونةمنارت!بوهماقبحي!شفونفإنهمبهايقومونالتىالتعديلات

هذا؟!لامىفىالصوابجانبنى

صنعوها،التىالتعديات-الرحمةأجلمن-لننشول!نحقهذاإرميا:

!مابنايزدروالىالفرصةلمنقدمفسوفوالأالموضوعصلبفىولندخل

..أمامناالموضوعالجهادأمامنتزدد!نالو

لجهلإنه.الموضوعغمارخوضفىفلنبدأصحيحذلكأنترىمادمت:!يرلس

ققسيوجدانهواعتقدالفهلجوهروصفهوالمولود!غير9انيقولواان!بير

جوهريصف"غيرالمولود"تعبير!انفإذا.ساخرةبضح!ةحماقاتهمعلىيرد

هوما!لفإذن،لمالعافىغيرالمولودةالحتةال!ائناتآلافؤحذوإذا،الله

مولود!إغيرصفةتصيرآخرب!لاماو،الفهلجوهروصفائعتبرمولود!"غير

،مولودةت!ونأنبدونتوجدمثلأفالشمسال!ائن.هذالجوهروصفهى

عنال!لامبدونهذا،والسمواتالنجوموه!ذاالطرلقةبنفسخلقوالقمر
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لثاليا"الط!

عنمثلناالوجودإلىتألتلموالتىفوقناالتىالخليقةوىوالعروشالرئاسات

ننسبانيم!نولا،للهجوهرهومولودأ"غير!لإذنفليس.الولادةطرلق

أننستطيعلاوه!ذاله.!جوهرغيرمولود!ائنل!لالمولودا"غيرلقب

الفسادمنذهنناطقرناقد!نااذاالمولود،غير9لتعبيرالتعميمهذانعطى

المولود""غيرلقباستعمالأنوهيخاصةصفةنضيفأنولجبوالالتواء.

فإن،الاختلافاتمنغيرهااوجنشاأونوغاإليهنضيفأنبدونكجوهر

"غيرأنافترضنافإذاجوهر.انهسوىللسامعينشيئاي!شفلنالاسمهذا

أنهفقطبلئوتدلمأنهلهننمسبلافسوف،بالفهخاصشئعلىيدللاالمولود"

النوعمقاييسفوقأنهاذ،ضحغيرواشئذلكالجوهر؟هذاي!ونولمن،جوهر

بخصوص""الولادةلقبالطرلقةوبنفسأيضاولنستعمل.والاختلافوالجنس

إطلاقحالةففى،آخرتمييزاىبدونفقطالجوهرعنتعبيزاولنعتبره،الابن

ىأعنيعثرانلاهمابينما،تحديدأىوبدونببساطةه!ذااللقبينهذين

فى؟والابنالآببينالحالةهذهفىالفارقسي!ونماذاالجوهر،سوىشئ

شيئانضيفلاومادمناوجوهر،جوهربينست!ونالمقابلةفإنالحالةهذه

شئذ!رعدمعلىواصرارهمالوقتمضىومعفرقا.نجدلافسوفللتمييز

منيخجلواانيجبفإنهمولذلك!لى.تشابهيصيرهناكسوف،غيرالجوهر

ولرفعونه32الفهجوهرعنئعبزهوالمولود،غير9لقبإنيقولونحينماجهلهم

ابذانرىلافنحن.الحقعقائدضدبههـلنبحون،الابنطبيعةأمام!حاجز

"غيرالمولود9لفظمادام،واضحانهيذعونالذىوالابنالآببينالاختلافذلك

الآخر،المولود!التعبيرولائوتد.لمانهمنأ!ثرالآب-بخصوصئعتر-لا

والمولود(المولود)غيراللقبينإنوبقولهمؤيذ.أنهمنأ!ثر،الابنبخصوص

وشرحناهسبقماانوأعتقد.الوضوحئنقصههذا!لامهمفإناجوهرانهما

ي!ونانفىالأآخرجوهرعنيختلفلا،ما!ائنجوهرانلناأوضحقد

،الشرحهذالكيروقهل،آخرجوهرانهعلىمنهئستدلبذاتهقائم!يانله

شيئا؟تصححأنترلدأم،ومستقيفاواضخاتجدهوهل

إلهلقوللاولكنالآلىاللهاقومعنئعترالمرلود"كير"الىبعدميصابقولههنايقولهالىيريدماكيرلر.ق2!يوصغ

.(اللهحرهربمنل
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ل!لممرللقا!أالثالثانحالىا)حا

وصحيح.سليمشئف!لأبذاإرميا:

وقصروهالولادةعدمعلىدلالتهالمولود""غيرلقبعنرفعواقدإنهمحيرلس:

"مولود!لقبتجرلديحاولونالذينإذنيمنعالذىفما،ال!ائنالجوهرعلى

معيفعلونهماهووهذاالجوهر؟علىولقصرونهفعلأالولادةعلىيدلأنمن

نمئزيجعلناسوفمنطقوأى،سنتعزفكيفذلكوبعد،المولود!غير9لقب

التمييزعلىقادريننعدلمونحن؟الابنوشخصوأقنومالآبوشخصاقنومبين

عقيدتناتصيرىوهحذاوالمولود.الوالدبينأى،ؤيذوالذىؤتذالذىبين

بالآبفيالإيمانإذننستمرولماذاإيماننا.يبزرمايوجدولا،باطلةالإيمانية

وخاصة-الأش!المنش!لبأىنستطيعلالأننا!مولود؟والابن!والد

!لافاأقولانىوأعتقدمقاصدها.عنالمسفياتنخزفان-الصددهذافى

ملءنحيانحنولهذا،حقإيماننالأنوذلكوضروريا.للجميعوملزفادقيقا

،.القدسوالروحوالابنالآب"باسمنعتمدحينماالحقيقيةاللهومعرفةالحق

االشيءنفسيقولونإنهمقولوأتجرآأول!نىالخبرالسار.هواهذ:إرميا

العدممنوخالقهاالأشياء!لمصدرولأنهخالقلأنهبالآبالفهيسفونلأنهم

صلواتهمفىيقولواأنتعفمواإنهميقولونسوفالأحوالوجؤى،الوجودإلى

".السمواتفىالذى!أبانا

ياالفهندعوبأنالتزامناوراءالسببعن!أصدقاءسنسألهمإذنحيرلس:

لفه؟أولاذاوخسيبناالتبنىبنعمةت!لقنالأنناأمالمخلوقاتبينئغدلأنناهل؟أبانا

بالنعمة.وأبناءبالطبيعةمخلوقاتلأنناذلكإرميا:

العلاقةلأن،الخلقنعنىلاوابنآبئنميمىحينماأننالاحظل!ن!يرلس:

يوجدلامثلماتمافا،وسيطبدونوآبابنبينوبالتبادلاوابنآببينت!ون

نوعمنواحد!لحرمناوإذا.وصنعتهأوالصانعوصانعهاالصنعةبينوسيط

فسوفالعلاقةهذهفىدورهعلىيذلالذىالاسمنعطهولمبالآخرعلاقته

لا!يفوحينئذ،"الصانع"أنهوللابن""الصنعةأنهللآبننسبأنفسنانجد

.الجنونهذابسببأضحو!ةنصير

وغيرالأمرهذافى!ثيرال!لامول!ن!أبناءأتاالفهندعونحن:ارميا

مفيد.

58



لثالاا1(الطو

ابنولاحقيقىآبعندناي!ونلنومولود،والدبدونول!نحيرلس:

حقيقي.

تمش!تإذاأئا،اللهيندغسيقولونول!نهمضحيحتقولهماارميا:

اللغة.ضروراتتحتمهوالسبب،بذلك

سيقولونأنهمأم)الطبيعةحسبأئاي!نلمإنالآببلقبلهأينمنحيرلس:

بالطبيعة.آباءأيضاهمآباءيدعونهممنان

سيقولونه.ماهوهذاأنجيذاتعرفأنتإرميا:

الىولااليناالأبوةمبدائرجعلاالذىبولسالطوباوىإذنسنضعأين:حيرلس

لماولنستمعالآب.،الواحدالحقيقىلفهيخصصهول!نه،المخلوقاتمنأى

لابد23.الأزضيىلماؤغقىالشقاؤالت!ؤابؤه!لئشفىجمنة"الذيلتعليمنا!تبه

:هلالآتىهوأعرفهأناريدماإرميايافحرنا.ئمرنوبذلك،نجيبهمان

!ذلكي!نلمبينمازمنيةمعينةلحظةفى،الوقتمع"غيرمولود!الفهصار

؟البدءمنذغيرمولودانهام،البدءمنذ

منضربسي!ونآخركلاموأىمولودغيرهوالبدءمنذنعمارميا:

الغباء.

ماذا؟امئوتدلمأنهمجردهلالمولود،غير9كلمةتعنىماذاإذنحيرلس:

ئولد.لمأنهتعنىأنهاواضحإرميا:

يا،الصورةهذهعلىنراهيجعلناأنلهبدايةلاالذىالفهيدفعماذاحيرلس:

طبيعتهيمثلالمولود!غير9لقب!انفإذاه!ذا؟شمىولماذا،الآبصورة

ولأنه،الوجوديشار!همولود!ائنأىهناكي!نلموقتفىوهذافعلأ

غير9الآبي!ونبقنفبالمقارنة،الابنيلدلمالذيالآبهو،!لامهمحسب

سيقولونانهمأعتقدولا؟مولودة!ائناتفيهتوجدت!نلموقتفى،مولود،

وغيرالمولود؟!الأبدىالفهمعتتشاركالولادةطريق!كنالمخلوقةال!ائناتإدق

الآيةنض!م!تخدئاأثناسيوس.قتعليمنفسهاكيرلى.قيكرر+.!ا"،داليونالطالأصلحسب.ا35:اف3!

بالثمريقتدىلااذلأن.يلدكإلههوبلالثريلدليركمايلدالله"إلىقانلأكتأنأثناشوس.قسبقفقد

اما.الدانلاشهالآ!حفاوحدههو.الخصوصعلى-وحه.اللهلأنبالئه(يقندولىالدين)همالثمرالأحرىبل

.لمد!رضيع،وعىالتته،لمبيي/شثىكر/ئوهضنه/رلملذيممااللهس،لأولادهمأباءكذلكدعوافقدالثزيونالآباء

للدراساترثوذكي19المركزال!نهيدعدنصحىود.،كاملد.صوئبلعركاالآريوسيين،ضدالأولىالمقالةانظر

76-77.ص200،2نالبةطبعةالآبانبة
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ل!جمرللقابطأالثالثانثالحا"

ذاكوجودنؤ!دأنلابدفإننا،آبدائفالأنهمولودغيردائفاالفه!انفإذا

،بالولادة!ائنهوالذىالابنأقصد،مولودلما"غيرالآب!انبسببهالذى

نحنوذعيناالتقوىبفضائلشابهناهوالذى،نفوسنااغتتتصورتهعلىوالذى

الصور.علىدائفاسابقةالأصوللأنوذلك،الأعلىبالآبمشابهةلأولادناآباء

الاس!اهذامتسئاأتاذعىالفهانالقولمنالمضآدينيمنعوماذاإرميا:

ووجود!ينونةوسببأبوهولأنهالأولادنا(بالطبيعةآباءندعىالذيننحنمئا

؟.طبيعتههىالولادةعدمفإن،المخلوقةال!ائنات!ل

انس!بتالأرضعلىأبؤةكلأنمؤ!ذابصدقشهدبولسول!ن:حيرلس

إعدمإنبولسيقلولماالآبصورةعلىوذلك،عاقلةخليقة!لعلىمنه

نأيجبلا!ائنأىأنأوالفهمنهى،الأرضوعلىالسماءفى"الولادة

أجمل)ن.المخلوقاتفىالمولودغيرصورةتنطتعلىوذلكمولوذاي!ون

الجميع.فوقهوالذىذاكمعومشابهتهاانسجامهاهىللخليقةمم!نةزينة

حتىالولادةمنونحرمهاعقبعلىرأشاالخليقةتقلببناهئاإذنإرميا:

المولودإ.)غيرهوالذىلذاكمشابهةتصير

نتائجسخافةإظهارأردتول!نىاقصدهماهذاليسحيرلس:

!فيلالح!مةو!لام،سرعةبأقصىعنهانبتعدأنعليناولجباتفيرهم

بأنبقؤةالح!مةهذهوتدعونا24.لماطاهزاتفشكإإخقطيقولحينمابإقناعنا

بأقوالوبخببقؤةنتمسكأنلنالابدإذنإ.الآخرينخطايافى"نشتركلا

نشتركأنأوغرلبةبآراءنتسقىأنلناحاجةولا،عيببلاالتىالقديسينآبائنا

الابنمجدضدينبحالذىهوالبرلرىالف!رهذا،وبربرىعنيدف!رفى

آباءنافإن2.الم!توبهحسب"بالظلمالفهضد"ت!قمواالذينومع،الوحيد

ذائعىالرجالهؤلاء،مخقصنالأسرارالأمناءوالو!لاءالمعروفونالقديسين

!لمةل!نها،الآبالفهجوهرعنيعترلاالمولود"غير9لقبانرأواالصيت

تعبرال!لمةهذهأننعترفونحن.ولادةتحدثلمأنهيسمعونهاللذينتعنى

ذلكفحصحاولناواذا.الفهجوهرتمثلإنهانقوللاول!نالآبالفهأقنومعن

.22:انيصوه
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لثلأها)االحا

وجودلهي!ونأنبدونموجودأنهنظنمااو،الموجودات!لبينأنهسنجد

صفاتوهناك:أقنومتمثلوهىبذاتهاقائمة!ائناتتوجد-بذاتهقائمفعفى

جواهربينوهناكهنامنتنتقلهىإذ،بهاخاصوضعلهاليسثابتةغير

نأام!انيةلديهاالصفاتوهذهالجواهر.بينمشتز!ةأنهاأى-ال!ائنات

وهذاالجوهرفىالمشار!ةمظهريعطيهاوهذاال!ائنات.جواهرفىتشترك

..بهاخاصةهىالغريبةالطبيعةهذهانانطباغايعطى

؟تقولأنتريدماذا:إرميا

شرخاذلكنشرحلىعانيناهالذىالتعبتتذ!رلاأنكيبدوحيرلس:

يم!نلا،ما!ائنفىال!امنةالصفاتاوالعارضةالأشياءإن!املأ.

فهيلفيرها.انتسابهابسببموجودةول!نها،بذاتهقائمئعتبر!شيءأن

تملكلاالواقعفىول!نها،بنفسهقائم!شيءموجودةالظاهر،حسب

و"اغير"المولود"فإنوه!ذا...اخرىطبيعةإلىتنتمىهيبلبهاخاصةطبيعة

ببساطةلنائظهرانولنهما،الأقنوممثلبذاتهماقائمينأصلنليساالمولود!ا

الإقنوم(.الهذاولادةعدمأمولادةهناك!انتإق

قلت.بالصواب:إرميا

فىداخلياوجوذالها!أن"الولادةإعدملصفةننسبأناذنيجب!يرلس:

.الأقنومهىليستول!نهاالأقنومهذالىإتنتسبانهاونقبل،الآبالفهاقنوم

آلاففهناك،جوهرهوالمولود،"غيربأن،ظنونهمعنينتجالذىاللفوتأمل

فىالاستمرارمنيمنعالذىماوبالتالي،الولادةطرلقعنالموجودةال!ائنات

بهخاضاوجوذايملكلاالموجودةال!ائناتهذهمن!ائئاإنوالقولالهذيان

قدال!ائناتهذهمنواحد!للأنوذلك،بالولادة!ينونتهعلىحصللأنه

مولود"."غير!ونهبسببوضاعالجوهرخاصيةفقد

غيرذلك؟الأمري!ونو!يف،بالفعليضيع:إرميا

غيرأنلنفترض:جذامنالشا!لاموهوالأتىلهمنقوللاولماذا!يرلس:

عليهقاصرةالطبيعةهذهوأن،يقولونماحسبالآبالفهجوهرهوالمولود

متعالئابالتالىالفهوي!ون.الأخرىالطبائععنتماقامنفصلةوهىفقط
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لال!جمملل!لطأالثالثانحالا)حا

ال!ائناتأننتذ!رأنولجب.ال!ائناتىوعلىجوهر!لعلى

هذهطبائعأنورغم،بهاخاصةطبيعةتمتلكوأنهاالتوالدطريقعنقائمة

لهماعلاقةلاوالولادةالولادةعدمفإنةالفهطبيعةعنتمافامختلفةالمخلوقات

صفاتوجودعنالشرلرةالميولذووالناسهؤلاءسيقولماذااذنبالجوهر.

والنورالحياةهوفالآب،الوحيدالابنأقصد،ؤتدهالذىقؤبؤدهفىالآبالفه

وذلك،الحقيقىوالإلهوالنورالحياةهوأيضاالابنوه!ذا،الحقيقىوالإله

إذنفهمتهل.والتساوىبالطبيعةول!نالبشر()مثلالمشار!ةبمجردليس

هذالأن،فقطالمولودلما"غيرلقبإلى،الذاتيةاللاهوتصفاتإرجاعاستحالة

الصفةهذهتملكالفهغيراخرى!ائناتبأنالاعترافمخاطرةفىئدخلنا

الآبإلىتعودالخاصةالصفاتفهذه9ولادةبدونالحياةفىوجودهابحى

طبيعتهينقلأنيمنهالآبفإنالطبيعةلقوانينووففاوهحذا.الفههوب!ونه

هىبل،الفهجوهرهىليستالمولود""غيرصفةفإنوه!ذاشخص.أىإلى

بذاته.قائمقواملهاليسإذ،ئولدلمالآبأن-واشرتسبق.كمافقطئظهر

:الولادةمفهومعلىالاعزاضاتفحص

الابنإنقلتإذاإنك:لناسيقولونربماالمضأدينول!نصحيحهذا:إرميا

فىتتزددلنفإنك،الجوهرفىالآبالفهمعيشترك،بالولادة!ائنهوالذى

يصاحبالذيالتغتربدونئوتدلموإنه،الآبمعدائفا!ائنإنهتقولأن

قبلتوجدالعقةأننف!ربأنيقنعناالمنطقبينما.بالولادة،عادةنسميهما

ئولدالذىلل!ائنولادتهابسببماتغييريلحقهايلدالذىطبيعةوأن،المعلول

ف!رةنستبعدأنيجبإذنيلد.الذىطبيعةمنجزءيش!لالمولودلأن،منها

الطبيعةإلىدخلقدتفييزاتعنىلأنهاأذهاننامنالبشزلةالطبيعيةالولادة

تغيير.!لعلىتسموالتيالإلهة

يلونونالتىالصبنةتشبهفأف!ارهم؟قلتهأنسبقماهوهذاأليس:حيرلس

يشبهونفهم.اتجاهأىوفىعديدةش!الأأويعطونها،ظنونهمحسبالأموربها

التف!ير،علىالقدرةلديهمالأطفالوحتىبلالصغار،والأطفالالمعتوهين

أذهانهم،علىيأتىمابلفحصبدونيتمس!ونالناسهؤلاءبينما
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لنالاا"العو

والنفوسالعبيدحالهورأيىحسبهذا.وعفنقبيحهوما!لول!زمون

أؤلآدأتوئوالآالإخؤة"أيقابولسلنايقولوه!ذا.الغفلةأضعفتهاالتى

!اجملين"26.فوئواالأذفالنفيؤآقاالشز!ؤأؤلآدأ!وئواتبنأذقايغج!

بل،مراهقاوليسرجلوهوالتمييزعلىالقدزةيملكلاالذىأنوالحقيقة

يتحققلمفإذا،المسيحفىالملءيتحققفيهالذىالنضو!مستوىإلىووصل

لحظةنشكولا.بالقديسينيليقلاأمزاسي!ونحينذاكيفعلهمافإنفيهذلك

التمييز.علىالقدرةيمل!ونلاالذينأولئكينتظرالذىالفادحالضررفى

معك.والحق،غيرذلكشيئاأعتقدلالأنيبالفعل:إرميا

الحقنورتسليطلىإونعودالتمتيزعنالحديثنتركأنإذنتريدهلحيرلس:

.الناسهؤلاءادعاءاتعلى

.الاتجاههذافىنقولهماسنجدلأنناتأ!يدب!لإرميا:

أعتقدولا"المعلول".و""القلةب!لمتىهؤلاءجاءأينمنأعرفلاحيرلس:

هذافىسيقولونهالذىفما،المقذسةال!تبفىوجدوهاأنهمسيذعونأنهم

الأمر؟

ومنالوجودحيثمنأقدم"العقة"إنقليلمنذنقولسمعتنالقدإرميا:

وههـاوتغييرلمأبدونيلدأنيم!نلايلدقنوإن،""المعلولمن،الف!رحيث

نهوأ،الآبمنأقلالابنأنيظهروالىمزيفابشلالأف!ارهذهيقذمون

الولادةأنقاطعبش!لين!روناوهت،متأخزاجاءلأنهالثانيةالمرتبةفى

أصيلة.ليستالجوهرمنالولادةأنباطلأويذعون.حقيقية

:والولادةالخلق

الآببأنمقتنعوننتمأهل:السؤالهذاعنإجابةويعطونافليتفضلوا:!يرلس

لىإالابنحضرأالذى""الصانعدورهوالآبدورهل؟الابن!ينونة"سببا"هو

منخرجقدالمولودأنمعناسيقولونأم؟المصنوعةالخلائقباقىمثلالوجود

حقيقى؟بميلادالآبجوهر

ال!ائنهووإذ،خالقنهأمعناهفهذائاأالفهي!ونأن،يهمرأحسبا:إرميا

.41:02أكر6!
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كبدل!دللقايال!النالنانحالاا)حا

يقصدونفهم،ؤتذقدالفهانيقولونعندمافإنهم،جوهرهفىالبسيطالعظيم

الخلقفعلهوالولادةفغلي!نلمماإنهيقولواأنويم!نخقق.قدأنهبذلك

مر!ئا.!ائئاالبسيطال!ائنيجعلسوففهذا

الطبيعةعلىوتشولشالأمورفى!بيرخلطالحقيقةفىهذاحيرلس:

التمأيزتبتنالطبيعةهذهفىذاتيةصفاتهناكأنورغم،ضحةوالواالبسيطة

حدأرأىحسبمستقليننهرلنمياهخلطمثلالأموريخلطونأنهمالأ،بوضوح

،"يلذو"""يخلقبين!بيرفارقهناك،لىوبالنسبة.اليونانيينالح!ماء

نخلطالآيجبأنهأرىوأنا.الف!رئةالمماح!ات!لعنالنظربغضوذلك

تعقل،بدونالبساطةهذهنستنلأنوبينبسيطةطبيعتهأنللآبننسبأنبين

ؤتذبالخلقالفه!انفإذابه.تليقولامنطقيةغيرأف!ازاعنهنف!رلى

بينهماتمثيزأىبدوناواحدكشيءوالولادةالخلقرؤيةأحدأرادوإذا،أيضا

علىأوافقانأستطيعلافإنى،الولادةغيرالخلقأنيرىولا،اختلافولا

تصؤروامنه.مولوذا،الفهخققهشئ!للاعتباريؤدىسوفهذالأن،ذلك

نحصيه،أنيستحيلوهذا،والأنواعللمخلوقاتيخضىلاالذىالعددمعى

لاواحد!ائنيوجدلالأنه،احصاءهايحاولأنفعفيهذلكيرلدققول!ن

شأئا،وأقلهاالمخلوقاتصغرأأيضايخضىأنوعليه،المخلوقاتلطغمةينتمى

الدنيا؟المخلوقاتهذهل!لأتاالفهسيصيرفهل

طبغا.مقبولغير!لامهذا:إرميا

لأن.التقوىحدود!لعنخرجواقدإنهموضوحبأ!ثرلتقلبلحيرلس:

بساطةبسبببينهماتمايزلاأمرانهماالفهفىوالولادةالخلقبأنالتف!ير

لأنها،باطلةخرافاتأنهاالمقذسةال!تبئظهرأنمعناهفهذا،الطبيعة

المضأدونيقولهما!انوإذا")المونوجينيس(.الجنس"الوحيدب،الابنئسبم

الوحيدالابنأنمعناهوهذا!ثيرون.أخوةلهي!ونأنفيجبصحيخا،

لأنهموذلك،الخلقطرلقعنالمخلوقاتباقىمثلمثلهالوجودإلىجاءقد

إلىادخلناالذىيوحناالرسولانمعناهوهذا.والولادةالخلقبينيفزقونلا

الوحيد،"الابنأنهعلىالابنلنايقذمحينماالصوابجانبهقدالشر،هذا
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لتالىا)االطا

منالولادةأنمعناهوهذاالآب"27حضيئ"!ؤإنهعنهيقولوهو،)المونوجينيس(

بذلكفإنهمإن!ارهحاولوافإن.جذاواضح!لاموهذا،تمافاحقيقيةالآب

اعتراضاتيقاومأنعليهالأسهلمن!انفقد.نفسهالابنعلىيتجاسرون

الفهإنبوضوحلهميقللمفلماذايستثيرها.الواقعفىنجدهول!ن،اليهود

يصرغأنعلىأجبرهقن،بالفه؟28نفسهمساوئا،أباهالفهدعاولماذا،خيقةقد

ئسنانإم!انهفى!انبينما،ئذان"؟93لآي!ئؤمن:ااآفذيمجامعهمفى

يناهمرأتما"يدانلابالمخلوقيؤمنالذىإن":قالقد!انفلو؟سامعيهغضب

منليلقوهالجبلإلىيقودوهأنأويرجموهأنأو،بال!فريتهقوهأنحاجةفى

.3.أعلى

الوحيدالابنأنهعنهالاعتقادبهذا،الح!ماءوهم،التلاميذأتىأينومن

البحرمياهعلىيمشىأنواستطاع،الماءغيرطبيعةفالمسيحمخلوقا؟وليسلفه

القديسينالرسلدهشةثارأمما،عماقهاأفىينوصأنمنبدلأصلبة!أرض

أئت"يالخقيقةوقائلينمعترفينلهسجدوا،معهمالسفينةدخلوعندما.بقوة

بصيغةبهاعترافهميؤيدونجعلهم(المعجزةهذه)فىالمسيحفعلهوما3.القإ"اائن

هلبال!ذب؟نتهمهمأننستطيعهذابعدهل"بالحقيقة".بقولهمتو!يد

ابئاليس)الزب(!انوإذا؟الحقعنحادوابأنهمونتهمهمالأمورعليناتختلط

لقب!انوان،مخلوقمجردهوبل،الآبأى،ؤتدهالذىجوهرمنخارخا

سجدواحينمايف!رونالتلاميذ!انفبماذا،فقطمظهزاإلأليسالفهابن

الإلهى؟الحقو!ارزوالإيمانأسرارمعفمووهم"الفه"ابندعوهلماذاله؟

رأيى.حسبذلكمنأحسننقولأننستطيعلاإرميا:

شرحهياقدودلكالآ!حض!وهوالاب!أدمعنىلالتعصيلكيرلسق.شرحالىصقأ.8بواة!!

حثم!"لىإلهوبفولالوحبدالاسالأله"الاس"بدعوهإلهللاحظانبحصالالانائلأ.فكن!وحالامحبل

!عاتمصتراقومهلهادلا!علوتهطيعةلهألهاوالمحلرقاتصنلئحسصادبمكىلاألهلدركلكيأ"لآ!"

143.صرم9002ول.9ا1المحلديرلرللفديربوحاإمحيلضرحالطرالآ!"أ.الىهروالديالآ!ا

18.:يوه

3.18:بو!!

18.:يوه3

25-140.33تالظر31
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للل!ئبيللفابالمأالنالن!لاحالا)حا

فختاز"22،"إتاءالفهدعاهوالذىالقديسوهوالطوباويبولسإنحيرلس:

يقولآنيرلد!انماذا،مخقصناأسرارعلىوالمؤتمن،للأممخادفاوغتن

ؤفؤ،"الذي:قائلأالقديسينوالملائ!ةالابنبخصوصصرغحينماياترى

ضنغقاتغذفذزتيما،ي!يقةالأشياء!لؤخافيتجؤقير؟،ؤزشغقخلإء،تقاء

منآغطغضائزا،الآغالي!ؤانغطقةيميهن!ؤتجق!مق،لجطاتاناتطهيزايتضمييما

أئتا:قطقالائملآئ!ةمنققلآتةجمتفئم.آقضلاشفاؤيىتقابمقذايىانملآئ!ة

يقذقيك؟قؤطئاآغذاغكآضغخئىيمينيغقإنجيسقؤتذنك؟انيؤتمآناانجني

)،الخلآصقييرثواآنانقتيبينلآنجلييفجذقةفزشمقةخابقةأزؤاخاتجميغفغأتيتمق

تايتة،ضازتقذقلآئ!ةيقات!فغلتي1ئ!يقة1نحاتمتإق"لأتةوأيضا

خلآضاآفقفناإننخننئخوقخيفاغابتةفخازاةنالؤقغضيةتغذؤ!ل

القديسين.الملائ!ةأونحننعتقدأنإذنيمحن!يفمقذازة؟"-.فذا

،الآبالفهجوهروبهاءئعترعنهلاالذىالمجدرسمهوالابنأن-آ!يدبشل

جوفاء،!لماتمجزدولادتهمولوذاولحانت!ونهامتيازيمتلكي!نلملو

وفى؟المخلوقاتضمنيخسبوفيلك،الآب()عنطبيعتهفىمختلفاولان

،المخلوقاتباقىضمنأيضاالآبنحسبأنمنيمنعناالذىماالحالةهذء

للتنييرمادامتخضعالتىالحائناتباقىمثلالآبنعتبرأنلذلكنتيجةونضطر

يمنكيفللتغيير؟أيضثاخاضغا(الابني)1جوهرهورسمصورتههوقن

!انياذاالملائ!ة؟منأفضللاسموارثاي!ونأنالحالةهذهفىللابن

الابن،أي،المحانةهذهلهالذىذلكفإناللولادةمساوتا-اللهعند-الخلق

فما،مولوذاسيصيرمخلوقأى!انوإن،المخلوقاتضمنمني!ونسوف

آنا،ائنيآتت9:القديسينالملائ!ةمنواحدل!ليقولأنإذنالفهيمنعالذى

اللهيحرمقافلماذاالم!انةهذهتمتلكالملائحة!انتفإذاؤتذئكإ349انيؤتم

-----------------5-ا.--9:أع!3

ألوهبةصدداعهسياقيغالآياتلهدااللاهوقيللصعنىأئايوس.قضرحراحع-3.ا231:4،:2-5،ا3:عص!!

.1ا-2644ص13فصل.السالقالمرحمع.الآريوسينضدالأولىالمقالةالمتحد.الاس

!لالخلقبأدتعليمهعلىلهيىكدسوالضمنالمرمررمدايتحدمكيرلىق.ادهاالملاحظمى20.7مرا!

الحديرومى.المخلرباتضسمنيختولاغلرقكرهووبالنالمطالآ!حوهرسمولودهولالابر.للرلادةمساوئا

صزرث"بهصالديلملمحثأبنيئؤ"قذاأخرىأيةءالمزمررهذانفراستحدمأنسقائاسيوس.قادلالايهر

.ه.ص23:فقرةالآريوجبنضدالنانيةالمفالةالطرالمنحسد.الاب!ألوهبةعنللدفاع317:ت
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لثليا"الحا

الآراءوحسبابن؟لقبنوالومن،الولادةمجدمنيحرمهملماذا؟الحقهذامن

على،والخلقالولادةبينفرقيوجدلا،الناسهؤلاءبهايتمسكالتىالغبية

ويخلطون،متداخلينوالخلقالولادةمعنىيجعلونفهم.بسيطالفهأناعتبار

الحقيقتين.هاتينبين

وتعبيراتهم.أف!ارهمعلىقليلوصفهذاإرميا:

تذلماوبينالأسماءبينالفارقلأن،أبذاذلكعلىنوافقلانحنحيرلس:

فضلك.منوأجبنيسؤالآاسألكانأربدوأنا.عظيمفارقهو،الأسماءعليه

تقضل...إرميا:

الإلهية،الأسرارالىأدخلناققعمقأوهو،يوحناالعظيم!تبلقدحيرلس:

قبفوةالذينئحلؤآقاتقتفة.قغؤخاضئةتجاء،خاضت!"إلىقائلأ:الابنعن

الابنمجدعلىيحصلالذيقنالفإ،35.آؤلآذيضيرواأنشفطائافأغطافغ

هذاإلىيحتاجونلاالذينأولئكام،يمتل!ونهلاالذينهمهل،التبنيونعمة

آخر؟مصدرمنأخذوهأنلهميسبقولمطبيعته!ا،فيويمتل!ونهبلالغنى

الحقيقة.هيوهذه،يمل!ونهالاللذينتعطىالبئوةنعمةانأعتقدإرميا:

مادامتالنعمةهذهتمتلكلاالتيالمخلوقةال!ائناتهيما،إذنحيرلس:

ولايختلفانلاالأمرانمادامأو،الخلقهيانهاسوىآخرشيئاليستالولادة

؟مخلوقفهوبالولادةيوجدما!لفإنوهذا،يتمايزان

الذاتية؟طبيعتهمنؤتدناالآبوهلإرميا:

بيننخلطألآيجبول!ن،الذاتيةطبيعتهمنيلدنالمالفهلااحيرلس:

نستخدمانينبغيلاولذلك،بالطبيعةالابنهوالذيوحالةالبشزيةحالتنا

وهذا،خلقنانحن.الابنعنبهلنتحذثالبشرتةبحالتناالخاصاللامنفس

فقدنحنأماالآب.الفهجوهرمنؤيذفقدهوأما،الجميععليهيوافقءم

أبناءجعلتنانعمةرحمتهمننلناإذ.القهمنالولادةفيبالابننتشتهأننعمةنلنا

أبناءصرنابها،إليناأضيفتطبيعتناخارجمن!رامةعلىحصلنا)ذ،الفه

بالطبيعة.الابنهوالذيذلكلمجدوذعيناالحقيقيالابنمشابهينبالتبني

الوحيدالابني!نلملوبالتبنيأبناءيوجدأنالمستحيلمن!انولقد
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ل!لدجممللقايلل!الثالثانحالا)ثا

علىولادةتوجدأنالمستحيلمن!انأنه!ما،قبلمن!ائئابالطبيعة

يلدلمالآب!انفإذاوالمصدر.الأصلهيولادتهت!نلملوالأصلصورة

عنه،تتمئزولاالخلقمننوعهيلهبالنسبةالولادة!انتوإذابالحقيقة

طبيعة!أنهاالآبطبيعةلناوتبدوعبثاالوحيدالابنعنيصيرالحديثإذن

التبني؟إذنفأين،تافه!أمرويصيرمنواآالذينأولئكرجاءوينتهياعقيمة

بينأفضلحالةإلىحالةمن!ائنتنقلوالتيمنهننالهاالتيالرامةوأين

المولود؟مع-رأيهمحسب-القيمةفييتساوىالمخلوق!انإذاالمخلوقات

وهذا،واحدةحقيقة!ليهمامعتبرلنوالولادةالخلقيخلطونفإنهموه!ذا

الشديد.الخجلإلىيدعوأمر

تمافا.:إرميا

بالفعل!ذلكوهو36الآبمعجليسإنهالابنعنئقالعندماوآيضما:حيرلس

بصفاتيتحقىأنقول!ثم()حسبتعطيهلاالآبمنللابنالحقيقةالولادةلآن-

هذاقولهميعنيآفلا،الواحدةوالطبيعةالاملةالمساواةطريقعنؤتدهفن

أيضاأنس!بقدفقطبالخالقيليقالذيالمجدانوضوحب!ليقزونآنهم

بولسي!تبوعندماالسيد؟!رامةنالقدالعبدوإنالمخلوقاتطبيعةعلى

وأيضاؤتذتذ؟"37ائيؤتمآتاائنيئتأ:قض!قالائملآئةمق"نجنمتساتلأالرسول

حسنأنهالفهرأىسببفلأي؟"38،يمينيغنإخبممق:قض!قالاتلآئةمق"نجن

علىمعهجليشا()الابنالآخريجعلبينمالهوشمجدونيخدموهآنللملائ!ة

يقولوقد؟الطبيعةنفسمنليسانهبرغمبالإلهاللائقبالمجدمتمتغاعرشه

نوعمنضغطعليهيخمآرسأوتحئزال!لالضابطالآبعنديوجدربماقائل

وهذا،الواحدي!زمبينماأقلموضعفي)الملائ!ة(البعضيضعلي،ما

منالتقليلتبررمعثنةتهمةأو،منهمالثيرلنضدادانةهناكي!ونأنبدون

باستطاعتهمو!ان،عيببلايعيشواأنالبدءمفذلهمرسمقدلأنه.شأنهم

الكاث!ايها..."يقرلحيثالال!.إلىالموخهالعريعوركيالفداسلىالعارةهدهلصىاصلحاصلاةفيالكا!!6!بردد

االمم!ونرنبحمعالمفدس،الحولاحيالصرالآ!"امعوالحاكقوالحيىوالما:ىالدانيالألدإل3الداكارالدى

.31ص!20026(كنولراصالةاالطعةلرموساعدراءاالسبدةدبراصدارالرموسرالمعوديصلبصالمبحعد
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لثال!اا)الطا

الله.خدمةأجلمنوالنزولالصعودفيالأولىم!انتهمعلىالحفاظ

بنفسيتمتعواآنأيضايعطهململآنهالآبالفهجهةمنظلمهذائغدهل

نونألآيجب!الفهعندتحيزأوظلمعننت!قمأنيمنلا،لاالمجد؟

وفارقا!بيرةمسافةهناكفإن.الناسهؤلاءمثلوالف!رالحسعادمي

يخدمونه،والآخرون،الفهعرشيشاركفالابنوالمولود.المخلوقبينعظيما

تمافاواضحةهيالتيالآمورنخلطولماذا،بالخلقالوجودإلىذعوالأنهم

!ائناتمغايمزجواآنمنطقيغيربش!ليحاولونلماذا؟الخلطتقبلولا

نألناويبدو،ذلكعلىشاهدةنفسهامنتصرغبل،طبائعهافيتتشابهلا

هوهدفهمول!ن،الحقا!تشافسعادةهوليسالنهائيالناسهؤلاءهدف

ضوابط.ولاحدوذايعرفلاالذيوال!لامغيرالتقيةالتسلتة

الضروريةالأمورعنيبحثونلاالناسهؤلاء،بالصدقتت!قمأنتإرميا:

فيبسيطهوتمنيم!ن!يف:الآتيسيقولونأنهمأعتقدوأنا.والنافعة

نأمبدأبذلكيهدمأندونولجفقفيقد،مختلفةأفعالأيفعلأن)الفه(طبيعته

بسيطة؟طبيعته

حسبمرضوضةقصبةمنع!ازعلىيت!ئلمنمثالإلأهذاماحيرلس:

بهاالتفسكأنوالظنالأف!ارهذهعلىالات!الإن93.النبيإشعياءتعبير

ليت!ئمرضوضةقصبةبغباءاختار!قنهو،عينهالمستقيمالإيمانهو

ح!يمة،أنهائظنالتف!يرالتيفيالطريقةهذهننقضأنالسهلومن.عليها

ومملوءدقيقبذهنوتفحصهاال!ائناتتدرسعندمانفسكتجدوسوف

هناك،بينهاومنمتعذدةجذا!ثيرةال!ائناتهذهطبائعأن،المعرفةبحب

طبيعتها،بحسباوةعدبينهاليسوأخرىاوةبالعدالبعضبعضهاتفنى!ائنات

؟أقولماتفهمهل.توافقفىتعيشأنتستطيعلاأنهاغير

..تمافاليس:إرميا

!لامي.سأشرحلأنيحالأستفهم:حيرلس

البقرة،والأرضوالسماء،والإنسانالملاكخفققدوإبداعهبقدرتهالفهإن

طبيعتهيتبعال!ائناتهذهمن!ائنو!ل..والصخرالخشب،والحصان



لال!جمهللفابطاالثالنونحالا)حا

هناكأنيعنىلاهذاول!ن.الأخرىالطبائعمعتتشابهلاوالتيالخاصة

،الإنسانلطبيعةمناقضةليستالملاكفطبيعة.الطبائعهذهبينتناقضا

بينعداوةهناكفليسالحائنات.باقيوجودمعيتناقضلاالسماءووجود

أصولمنوجودهاتأخذلالأنهاوالصخر،الخشببينأو،والأرضالسماء

بقؤتهالفهفإن،ال!ائناتهذهوبجانب.الطبيعةتناقضبينهايفصلمتناقضة

!ائنصنعمنفالاثنانذلكومع،يزطبالذىوالماءتحرؤاالتىالنارخقققد

لافلماذا،بسيطةقؤةصنعمنمختلفة!ائناتهناكومادام.بسيطواحد

الحقيقةيقلبونفهم،هذايقبلوالموان.بسيطلجوهرمتعذدةافعالأنقبل

نإرأيهمفحسب،نهملهالآيجبآخرأمروهناك.التقوىباسمهـلهدمونها

المناسبهوهذاواناواحذاش!لأالأيأخذلاعملهفإن،بسيطاالله!ان

المعنىبهذابساطةهناكأنأيضانؤمنلافلماذا،!ذلكالأمر!انفإن.لفه

معنا؟يفعلهوماالفهيرلدهمافي

9تقولأنترلدماذاارميا:

ألاالأشرار؟جهةمنوالاشمئزازبالحزنالعزيز،أيهاهويشعرالاحيرلس:

الذينأولئكويمدحبالقديسينيفرحبينمالفه؟اشمئزازمصدرالشرلريصير

باستقامة؟يسل!ون

غيرذلك؟ي!ون!يفإرميا:

ي!ونبينما،الجحيملىإيؤدىالذييثيرالغضبهذاأنعلىأتوافق:حيرلس

لوداعتهم؟كثمرةوالنعمةالحرامةينالواانالقديسيننصيب

ه!ذا.فعلألأنهذلكأقبلاناارميا:

نأين!رون،بسيطةطبيعةالإلهةالطبيعةانقلناأنلمجزدهلحيرلس:

بسيطةإرادةلهاالطبيعةهذهأنيعرفواانعليهميجب.متنوعةاللهافعالتحون

يمدحهمالذينيلومأنيم!نالفهلأنوذلك،متعددةإراداتوليس،ح!يمة

وه!ذا،لطفهنتيجةهوغضبهفياللهيعملهوالذي.يحبهمالذينويؤدب

طبيعةاللاهوتإنآخز:شيئااضيفأنأريدوأنا.لطفهمعينسجمالفهفغضب

والحياةوالمجد.والح!مةوالقؤةالحياةهوأيضاول!نه،وبسيطةواحدة



إلل!"الثالي

يرفعوالمجدالح!ماءتحاوالح!مةالآقولاءتقوىوالقوةالأحياءتخيى

صحيخا؟ليسأقولهماأنترىانكامائمجدين.

تمافا.صحيح:إرميا

الأمر،متنؤعةأفعالهت!ونلافيف!بسيطالجوهر!انانحيرلس:

طبيعته.فيبسيطأنهمعمتنؤعةبطرقيعملفالفه؟الناساولئكين!رهالذي

المنطقيمنأليس.السليمالمنطقهوفهذاارميايابذلكالاعترافمنلابد

لأن،يفعلهبما!ثيزاننشغللاالوقتنفسوفىالفهفيالطبيعةبساطةنقبلان

و!لعقل!لتفوقالفهأمورلأن.متنوعةبطرقيعمل!يفيعلموحدهالفه

!لام.

قلت.حسئاإرميا:

عقفالل!ونالخالقةللطبيعةننسبأنبم!انالغباءمنسي!ونحيرلس:

وغيرمثمرةهيالمخلوقةال!ائنات!للأنوذلك،غيرمثمرةأنهاأو،وجفافا

الإلفارفيالإلهيةللطبيعةلمشابهتهانتيجةإلآمنهاتأتىالتيالثماروما،عقيمة

العقم.وعدم

والتغير:الولادة

علىأخرىمزةيتساءلونسوفول!نهم.التف!يرالصحيحهوهذاإرميا:

فييحدثمماشئيصبهلملماذاؤتذ،عندماالآبأن!يقيةعن،اظنما

تونلاو!يف؟عنهممنهمجزءانفصالاوالتجزئةمثل،ييدونللذينالعادة

؟الأحوالفيىالمعلولمنأقدمالعفة

إلىنصلانالسهلمنوليسارمياياللغايةصعبأمرهذا!يرلس:

يستطيعلاالمقللأن.الشرحعلىللقادرلنحتىالمنالسهلليسوهوامر،عمقه

بال!لام.شرحهيم!نلا،ال!لامفوقهووقن،العقلفوقهوقنيدركان

؟بالإيمانتسقمناهوهذا،الخاصجوهرهمنبالحقيقةالابنؤتدوقدآبفالفه

ؤتذ.وأنهالآبالفه،م!ان!لفيتذ!رالفهمنبهاالموحىالمقذسةوالتب

بالفحصنجازفلآوأ،ذلكمنأ!ثرفضوليينن!ونلاانيجبأنهعتقدوأ

بطرقلامتلا!هنسعىلاالإيمانمنالذيلأنوذلك.بالإيمانتسقمناهلماالمتهور
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ل!ئييللقايلل!التالت!نح!لث!ا)

خفضتا.ءبالز"لأتتا:بولسجذاالحيمالرسوليقول!ماوذلك.أخرى

آيضا؟".تيزخوة!يفآخذيئطزةقالأنرتجاءليدمقائمئطوزلزتجاء1ؤق!ن

ئؤجمنلف!1لتىإيآتيلذي1آنيجمثلأتة،إزضاؤةئف!نلآإيقابايبنولنؤل!ن

منآحثرنبحثأنينبغيولا،4يطفئوتة"االذينيخافييؤآتة،.قؤخوذبأئة

ذلك!يفيةولنترك،ؤتذوآنهالآبهوالفهبأنالرأينقبلآنيجبولهذاذلك.

الذينآولئكمنيسخرأنإنسانبباليخطرلاآنهوآعتقدقدرتنا..فوقلأنه

!يقيةآننعرفنحنوهذا.منهمأعلاهولمابالتفوقسقموا-بححمة-

عنآعلنالذيالفهمننعرفهآنيم!نوهذاعقل.!لتفوقالإل!ثةالولادة

ؤندئبا"42.الصبحقبلالبطن"منه!ذا:،طبيعتهمنخرجالذياللوغوس

تشتيهوهو.بالطبيعةالآبجوهرمنؤيذالابنآنعلىيدل"البطن"منوالتعبير

عمليةأنعلىيذلفهذا"الصبح"قبلذ!رعنوأما.اليوميةحياتنامنمأخوذ

لاعندمايحدثمثلمافهمهيصعبسزىوبش!لغموضفيتفتقدالولادة

البزوغفيالفجريبدأوحينماال!ثيف.الضباببسببماشيءشخصيرى

ويظهرالأثير!ؤالظهورفيصفيرةإشعاعاتتبدأالمشرقمنوشعاعهبنوره

الليلأنوارت!ونبينماالساطعالشمسلنورالطريقلئعذوضعيفخافتنور

الليلفإن،السماءفيالفجرنورنرىلامادمناول!نجذا.وهنتقدوظلماته

الغريبهوما،بحقأنتلىوقل.العيونفي!ثيفاالظلامويونمخئفايطل

"؟الصبح"قبلؤيذأنهقبلناقدمادمنا،ؤيذالابنإننقولأنفي

فإنالولادةأمرفيالعزلز،صديقيياللعجبيدعوماهناكليسإرميا:

للنهار.بالنسبةالفجرقلإمقديمحقاالأمر

النجوممنقدمألأنهما"والأرضالسماء"قبلنقولأنالأفضلمنإذن:حيرلس

والسماءالأرضوجودقبل!ائنالابنإن،فضلأوهذا،نقولأنأو،والفجر

لاالذيالآبمنخرجفالابن،بديهيأمررأييفيوهذا!لها.الخليقةقبلأي

"قنبدورهيقولالفصيحفإشعياءولهذا.الفهميفوقبش!لؤيذوقد،لهبداية

س.!امر!0103
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لثألماا)الطا

يعنى""الجيلأنرأييوفىالأخياء"3!أزضيىمن"قطغإنولقوليخيزبجيلإ"

إنهابمعنىالأرض!لمنأيخذتالحياةوهذهالوجود.تعنى""الحياةوالولادة

فوقتعلوإنها،الأرضعلى!ائنكلذهنتفوقول!نها،لاؤرضتنتمي

!انوالنبيغورها.سبرعلىإنسانيةقامةأيتقدرولا،مفاهيمنامستوى

الآبمثلمثلهوإنه،أيضاالزمنعلىيسموالابنأنوفى،قالفيماحقعلى

آئمت"آفاالقديسينالأنبياءمنأخرنبيبهصرخمافهذا،بداية!لعلىيعلو

لييخزبخفمئلب،يفوذاأئودتتئنت!وييأنضغيزةؤأئتا،آفزاتةلختيتيتايا

44.لماالأزليآيايمفتذ،انقدييمفتذؤقخاليخة،إشمزائيلغقىفشتفطايونيالدت

نفهميجعلناوهذا،الآب!يانمنخاص!خروجالميلادعنيت!قمفالنبي

الذيمع-قبلهبدءلاالذيالبدءمنذؤيذالذي،الدائمالابنوجودمعنى

التيللسخريةيامولود.غيرأنهوليسمولودالابنأنمعناهالوجودوهذا،ؤتذه

أعرفلا-يعتقدونفهم،ذلكفيفرتهل،الناسجميعأمامتنتظرهم

عاليةإل!ثيةحقائقإلىيصلواأنبشزلةأف!اربواسطةقادرونأنهم-!يف

نعرفلمبينما،القهيلد!يفنعرفأنيم!نطريقةبأي،أتساءلاني.جذا

بالطبيعة؟!ائنأنه!يفبعد

"وحولهالم!توبحسبسيتزة"ه،الطفقة"تجقللأنهمستحيلهذاإرميا:

بالأولىأو،رؤيتهفيت!منالصعوبةفإن!اعتقاديحسبلأنهوذلكمظفته".

الذيوهوومظفة.ظلمةذلكئشمئي،وال!تاباستيعابهعلىالقدرةعدمفي

الابنقالوقد.ابنهأيولمولودءلنفسهالأبال!املمعروفغيروهوال!ليملأ

"6".نةئغلنأقالانجنأزاذؤقنالائنإلأالآبيغير!خذأ"لآذلك

لو،إذنالأف!ار.بهذهإعجابيلكأبدىأنريدوأصحيح!لاماهذ:!يرلس

العقل،بواسطةاقتناؤهيم!نولاالعقليفوقأمرعنالبحثفيبدأإنسائاأن

نأيجببل،باطلتعبهأنإذمجتهدأنهعلىالإنسانهذانمدحأنيجبفلا

1217امرو
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لل!جمهللتا!أالنالنانحالا)حا

الأ!اذيبعلىيت!لالذي9:الححيمقالهماالنوعهذامنإنسانل!لنقول

يسلكوهو،مزرعتهطرقوشركالطائرةالعصافيرولطاردالرياحيرعىسوف

بيديهويحصدللعطاشمهيأةوأرضماءبلاصحراءفيويسيرالضلالفي

وهذاوالمفيدبالنافعيهتمونولاالصحيحالاتجاهتمافايفتقدونوهم"7".العقم

.التقوىلفريعطىلابماولتقسونالحذبيتبعونلأنهم،الحقيقةيحجب

نأإلىأوصلهمالذيالمتبرذهنهمهوالحالةهذهفيوجودهمفيوالسبب

ش!وىموضع،بهخاصامتيازهيالتيالفهطبيعةإدراكعدمحقيقةيعتبروا

الفهطرقأنمؤ-!دةتصرغبهاالموحىالمقذسةالتبفإنذلكومعوتذمر.

.المتغيرةالائنات!لمعوتضرفهتدبيرالفههووهذاالبشر،ذهنمنأعلى

ؤشئفكاقيلقكائبخر"!ؤ:والموسيقىبالترانيمالطوباويداودقالهقدماوهذا

بقؤةالمربتسيرحينمالأنهوذلكئغزط"8".تغؤآثازك،انثيزةايخيا؟!ؤ

يشبهوهذا.يختفيماسرعانأثرهافإنالبحارأعماقالىوتدخلالمواتيةالرلاح

الماء،عبابالسفينةتشقه!ذا،الأرضسطحشقفيالمحراثيفعلهماتمافا

؟يحدثماهوهذاأليس،عهدهاسابقإلىالمياهتعودالسفينةتتقذموحينما

ايمانناحسب-الميلاديتمأنيم!ن!يفلنفحصول!ن،تمافاإرميا:

؟المعلولقبلتوجدلاالعقةإنالقولالمم!نمنوهل،الطبيعةتغئيرفيبدون-

أمريتعفقوحينما،نوعأيمنسابقوجودهناكليسبالتأ!يدحيرلس:

يخضعلااللهلأن،نوعأيمنتجزئةاوتغييرأيهناكفليسباللهالولادة

فإذا.الزمنفيوالولادةالتجزئةومنهاالبشر،لهايخضعالتيللضرورات

لأنذلكيختبرونالذينهمإنهمنقولانوجب،الأجسادذوىعنت!فمنا

لأنول!نالحاضر.بالزمنمحومونلأنهموأيضاللتغئر،خاضعةطبيعتهم

ومرئي،ملموسجسد!لمنأسمىهيالتي،الإلهةبالطبيعةيتعفقحديثنا

نوعي!ونلاف!يف،الزمنقبلو!ائنةنفسهاالدهورصانعةهيوالتي

الذيأنأو،الولادةأثناءتغتراتأيةجازتالطبيعةهذهأننتصؤرأنالفغومن

العفةعننت!قمألآيجبالفهحالةفيلأنه؟وتقلباتهللزمنخاضعمنهاؤيذ

.اس92:ام!،
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لثلأها"الط!

منه.المولودوالابنالآبالفهعننت!قمأنالمناسبمنبل،والمعلول

ال!لامهذاوقبولللتنازلاستعدادعلىأنهمتعرفانيجبإرميا:

نأبدونجوهرهمنالآبيلد!يفعناولأيسألونسوفول!ن،لإرضائك

لي!ونحقيقةالآبجوهرمنخرجقدالابنماداممنهجزءينفصلأويتمزق

المولودعلىسابقاوجوذاللوالدنتضورلا!يفالثانيوالسؤال؟بذاته!ائئا

منه؟

94،النبييقوليقاقا"ييضتغإنفايغقلؤقفئة،يالفؤيميتفغ"الفئيغحيرلس:

نجدهم-سليمحسلديهم!انإذا-ذ!رهمنيخجلواانينبغي!انفما

الإلهية.الطبيعةذاتعلىقيوذايفرضونفإنهم.مفهومغيربغباءبهيتباهون

منول!ن،الزمنفيللولادةوالاضطراروالتمزقالتقسيمهيالقيودوهذه

لأنه.بشرتة!ولادةئوصفولائفهملاالولادةهذهأننستوعبأنالأفضل

فهو،زمنيولانهايةولابدايةبلافهوالزمنفيؤتذقداللهإنالقوليجبلا

وذلك!نورأشزقالابنلأن.ومعهفيهكائنمنهؤيذالذيوه!ذا!ائن

الوالدانقسامنتيجةذلكيتمفلم،الآبجوهرفيتموهذا.الذهنيفوقبش!ل

بطرلقةؤيذفهوؤتده.الذيالآبعنمختلفاالابنل!انوإلأاتجزئتهأو

خضعلولأنه.يصفونها.هالتيالجسدئةالولادةلظروفتخضعلاجسدثةغير

بالمانمحدودةتصيرالحالةهذهوفى،جسذاالإلهيةالطبيعةل!انت،لذلك

طوللةسلسلةهذاويتبع،تحجيمهافيم!نمحدودةولأنهاو!م.حجمولها

غباءغبيةأف!اروهى،الجسدعنالبشرتصؤراتعنناتجةالأف!ارمن

النظيرمنقطع

تمافا.اوافقكانا:ارميا

آخز.شيئاأضيفأنأتزددلاانيحيرلس:

هو؟ماإرميا:

الأجسادوعاداتلقوانينخاضعةالآبالفهطبيعةأناعتبرنا)ذاحيرلس:

والتعيزللرمىالحاصعةالثريةالولادةثلالآ!سالال!ولادةلالىلادواإدلحعلهالآريويردحاولماهومذالأن.ر

والالفسام.
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لط!ثيرللفابسأالثالتان!الا)!ا

يصيروبذلك،والتمزقبالإنقسامالولادةت!ونالحالةهذهففي،البشزية

،ؤتذهالذفيبجوهرغيرمرتبطسي!ونلأنه،بهصةخاوحالةوضعفيمولودها

التيالطريقةهيهذهلأن،ؤنذهالذيعنتمافاخارج!ائنمجزدشيصيرأي

ال!ل،مالئالفهبأنيؤمنونيزالونلا!انوافلو.البشريةالأجسادبهائولد

؟الخاصوضعههوومامنهالخارجالمولودهذاسنضعإذنفأين

هذامنستخرج!ثيرةشرلرةأف!ازاإننقولأنفيمعكالحق:إرميا

حقيقيةليستأنهاويعتقدونالآبفيالولادةسيلغونلذلكفنتيجةالتفير،

الغبئة.أف!ارهميواصلونوه!ذا،الفهحالهفي

بالأولىهو.والسؤالالإيمانمعطياتبأقدامناندوسأنمعناههذاحيرلس:

عنها،ئعترلاوالتيالواحدللثالوثالإلهةالطبيعةتحتفظأنيم!ن!يف

الشعوذةألوانمنلونرأييفيوهذا؟حقيقيةولادةوجودنفيناإذال!ثا،بما

سوفوافقناه!افلو.الفعلذاتفي،المتهودينأولئكفيهئمشكالذيوالدجل

وآبخالقواحدإلههناكبأنيتمش!ونلأنهم،مستواهمنفسلىإنحنننحدر

ونرجمنقومأنإذنيمنعنافماذا.المسيحيسوعربنايقبلونلاول!نهم،لل!ون

خ!ن،غقللأخليتزخفك"نشتا:التهمةبهذهونرميهاليهودفعل!ماالمسيح

بعدم-هدمواأنهمفلوإل!ثا"اهتفشكتخغلإنشانؤأئتقإتك،تجلإيفلأخلينبن

يتجرأأن،الحالةهذهجؤ،إنسانيستطيعفلنالحقيقيةالولادةمبدأ-تقوى

بل،بالحقيقةالإلهيالاسمهذايملكوأنه،بالطبيعةالقههوالابنبأنويف!ر

يخرجلمو!أنه،مخلوقاالبشر!باقيوي!ون،البشرباقيمعيضعهسوف

هوبل،بالطبيعةابئاليسرأيهمحسب!انإذاول!نالآب.جوهرذاتمن

للمخلوقاتنسجدفنحن،لهنسجدفرة!لفيإذن،المخلوقاتبينمحسوب

قبلمنعادلأي!ونلنبالتجديفإتهامناإنأخرىناحيةومن،الخالقدون

العالمإلىالب!رأدنجلحينمالأنه،)سجودنا(وراءالسببنفسههولأنهاالفه

لهتسجدالذيذاكيونلا!يفاذنالفإ"520قلآئ!ة!لتة"ؤئتشخذقال

حيانه9جؤالآببالقهاللائقالمجديملكالذيهو،أنفسهمالقديسونالملائ!ة
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لثألااال!ا)

!يفولتلاحظالفه؟فهوهذاوبسببالآبطبيعةمنذاتههوي!ونلا!يف

ليستالولادةأنوتف!يرهمالفهعلىيضعونهاالتيالضرورةهذهف!رةأن

فحص،بدونلأنهموذلكضده!(،وتتحؤلضعيفةف!رةتصير،حقيقية

والتفتروالتمرقالبشريةالضروراتلفهينسبون

تغتر؟بدونالولادة!يفيةعنيسألونول!نهمذلكنتفقمإننا:ارميا

غير،لجسديغيراأننقبلانالتقوىدواعيمنانهوقلتسبق!ما:!يرلس

للتغتروالتقزق،خاضعةبالجسدالولادةأنوالحقيقةالأجساد.لقوانيهىخاضع

تختلفبطرلقة!ائنأنهف!ماالطرلقة.بهذهيلدلاالجسديغيرول!ن

طرلقةت!ونوانلابدأيضاه!ذا،الجسدتةال!ائناتوجودطريقةعن

ال!ائناتلقوانينيخضعلاءييرأحسب-!ائنف!ل.طبيعتهتناسبرلادته

ال!ائناتجميعبينمشتركأمرفالوجود.الخاصةقوانينهلهول!نالأخرى

منتحفظهالتيفرادتهمنهال!لئعيم!ائنب!لالخاصةالطبيعةأنالآ

،الأجسادوعاداتلقوانينبالطبعتخضعفالأجساد.ال!ائناتباقيفيلذوبانا

قوانينهلهبدورهغيرالجسديول!نللتغتروتتعزضقوانينهاحسبأيضاوتلد

وإذاللتغتروالتمرق.خاضعةغيرطبيعتهلأن،الخاصةبطرلقتهويلدالخاصة

نأيستطيعلاول!نهالجسدتةالولادةطريقةيميزأنيستطيعالذهن!ان

معرفةبأننقرانينبغيافلا،الجشديةغيربالطبيعةالخاصةالولادةيفهم

إلى،فائقةبصورة،الجسدمنأسمىهويقنئنزلفالذهن؟محدودةالذهن

بالمزة.تناسبهلاوانفعالاتأوجاغاإليهينسبأنمنيخجلولا،أدنىمستوى

ماأو،لفهمهجهذاالذهنيبذللامابساطةب!لنلغىأنذلكمعنىوهل

فهي،الآبطبيعةماهيةيعرفأنأحديستطيعفلا؟معرفتهعليهيستحيل

إله،يوجدلاإنهويقولواتحفظبلاي!فرواأنفإما.الأذهانىمعرفةتفوق

فهووبالتاليتغتر،ل!لوالخاضعةالمخلوقةال!ائناتضمنيحسبوهأناو

أعتقدول!نىللتغيرعرضهيتغيرلاالذييجعلونوه!ذاللتمرق.عرضه

الفهأنبلللتغتر،عرضةالقهيجعلأنيستطيع!انمهفاءميوجدلاأنه

به.نؤمنماحسبأبذايتغيرلاهو!ماثابئاسيبقى
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لال!!ممللفاي!النالنانحالا)حا

:المعلولعلىسابقهبالضرورةليستالعفةأنفي

الفهؤتذاذاول!نتتفير،لاالإلهةالطبيعةلأنه!ذاسيبقىنعمإرميا:

.مولودهعلىالوجودفيأسبقانهأي،ابنهعلىسابقأنهيعتبرونهفسوفابئا

فيوهو،الجسدقوانينولادتهفييتبعلاالجسديغيرأنأكزرحيرلس:

البشريةفالأجسادالأجساد.طبيعةحسبوليسطبيعتهحسبيلدولادته

وبدونحاسمةبطريقةذلكئطهروالمنطق.تلدهماعلىسابقهبالضرورةهي

الزمنفيالثانيئعتبرالمولودلأن،مولودهامناقذمبأنهاتتمثزفهي،مراوغة

وذلك،معئنزمنفي،عادةتلدالتيهيالمخلوقةفال!ائنات.الأولهووالوالد

الأزلمنذ!ائنهوالذيالفهأما،بدايةبلاأزليةولادةذاتهافيتملكلالأنها

بالطبيعة،الوحيدلابنهننسبأنطبيعتهمعيتفق!يف،نهايةولابدايةبلا

طبيعةذاسي!ونطبيعتهقوانينبحسباللهيلدهفالذي؟الزمنفيبداية

إلىالأمرتحؤلوإلآ،ؤتذهالذيطبيعةيحمللأنهالبشر،عنمختلفينوجنس

الذيالآبطبيعةعنالمولودنعزلأنفظيحشيءلأنهللمولود.وتشولهمسخ

نضعأنبدونالخاصةطبيعتهمعيتفقبمايلدسوفغيرالجسدي،إذنؤتذه.

طبيعةنفسله،المولوديحونبل،الزمنحدودتحتوالمولودالولادةعملية

فييوتدونالذينبينمنالأحوالمنحالبأييحونولن،ؤتذهالذيذاك

نفسها.الدهورفوق،بدايةبلاأزلئياصلمنمولودلأنه،الزمن

وأبطرلقةبالتبسيطقصدكبثنت!فماأنهوأعتقد،قلتبالصواب:إرميا

لأنوذلك،وضوخاالأمرزاد!لماالمتفيرةالأشياءطبيعةإلىبالإشارةبأخرى

وواضحة.جقيةالسامعينأذهانتفوقالتيالأمورتجعلالمفهومةالأمثلة

هل،ال!ائناتطبائعبفحصناول!نالطوباويايهاصحيحهذا!يرلس:

جانب!لمنمعهوشثمابهبالفهنقارنهأنيم!ن!ائنعلىتذلنيانيم!ن

؟فارقأيبدون

منصفةايةفيهليسبطبيعتهالفهأنبهالمسفممنلأنه،يوجدلاإرميا:

والتنئرللزمنالخاضعةالحائناتصفات

!ؤالآنتئطز"فإئتا:يقولالذيبولسبالقديس)ذنئعجبأنيجب:حيرلس
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لث!ا)االطا

التقوىمنوليسانمغيرقة،"هتغضقآغير!الآن9بقولهوايضا،ئغننإ53في،مزآة

.إعجاببدونيفربولسكلامندعأنالح!مةولا

تأ!يد.ب!لإرميا:

ملئمرجمثلهيالتيذاتهاالمقذسةال!تبإلىبسرعةلنلجأ!يرلس:

ونذهب!النحلنفعلبناهياحينها.فيتزهروالتيالآلوانالزاهيةبالزهور

!يفيةعنصورةولنعط،وموضوعنالهدفناوالمناسبةالواضحةالأمثلةإلى

.ولسانعقل!لتفوقالتيالإلهةالولادة

بعيوننحنلنر!ز،دقيقةامورعلىالجسذيةأنظارهالبعضيعفقو!ما

وإن-الإلهيةالطبيعةلفز،فيمرآةفيو!ماطاقتناقدرعلىلنتأمل،أذهاننا

ئشئهفالآب،ئوجد!يفلنعرفوذلك-بالط!يد!املةغيربطرلقة!ان

عنصديقيياأجبوالآن.ه!هضالحب!لآمقفبيفاضق9قائلآأإب!لمةالابن

ولنطقيلدالبشرىفالذهن؟!التمزقالانقسامهنانجداين،ائفحةأسئلتي

الإنسانأعماقمنال!لامومسيرة،يناسبهماولختارمنهخارخا!لاقا

الحلمة"9ت!ونأنويمحن.الجوهريللميلادشرخالناتقذملسانهإلى

بأيئعتبرلاوالذهن،يتجزآنلاولحنهما،نطقهاالذيغيرالذهنآخرشيئا

وللذهن،الذهنمندائفاهوال!لاملأننطقها.التيال!لمةمنأقذمحال

الذهنانمعناهفهذاه!ذاالأمريحنلموإنال!لام.في!امنوالذهن

نأالىالنهايةفييؤدىالذيالأمر،ذهنبغيروال!لام!لامبفيرموجود

،ووالدهال!لامأصلهودائفاالذهنلأنتمافا.تتلاشىسوفبهمامعرفتنا

!لام،بدونأبذاي!ونلاوالذهناالذهنونتاجلفرةهوبدورهوال!لام

وشفهؤتدهالذيالذهنطبيعةيحملالصلامهذافإن،!لافايلدوحينما

ي)1الوالدان-الصددهذافي-احدهمقالفإذاولهذاشيء.ينقصهأندون

البلاهة،منضرثراييحمسبفهذاال!لام(،ي)1المولودمنأقدم(الذهن

!ائنهالحلمةلأنذهنهوالذهنومادام،الذهنمنتخرجالحلمةلأنوذلك

13.12:اكو53

12.ا:3اكو51
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ل!لائبمللالالسأالنالن!نحالاا)حا

نستطيعف!يف،وفهفاعقلأمملوءةلأنها!لمةهيبدورهاوال!لمة،فيه

وال!ائناتذهن؟بدون!لمةآو!لمةبدونذهنوجود،لحظةنتصؤرأن

تفتيتلىإيؤدىهذافإنتمل!همفاأقدمإنهاعنهاقيلإذ،تمل!همالهاالتي

ضرببأناس،تملكبماعلاقتهافيتشبيههاوإلى،الخيالحسب!يانها

بأبنائهم.!آباءعلاقتهمفيالشيمثرأسهم

ناولجب،بالضرورةمغاموجودةتمل!هوماال!ائناتهذءولن

دون-منهأقدمهوبمازمنياأصغرهوماأحدهميرفيفحينمامغا.ندر!ها

بذلكيلغىفإنه-الآخرقبلظهرقدحدهماأأنإذ،الآخرفيحدهماأيذوبأن

مغا.فشتر!ين!يانينوئظهرمنفرد!يانهوما

ول!+ا،النوعهذامنقضاياتتناولحينماالفهمبطئأصيرإننيإرميا:

ولابال!سلاتهاميبدونآوضحارجوك،تقولأنتريدماذاتمافاأفهملا

بصمتك.تعاقبني

الدقة،بهذهأموبىشرحفينتزددأنيجبلالأنهلل!لاممستعدأنا!يرلس:

والانطلاقالعميقالتفيرإن.الينبوعمنفياضايأتينااللامماداموذلك

صعبةمنطلقاتمنمتشعبشلالموضوعاتوتناولأسفللىإللنزولفوقمن

يم!نلهذا.بقليلةليستفائدةمفيذاي!ونانويمن،ضازادائفاليس

يوضع-لماذاهلليقل.الألوانطبيعةتأملتماإذاتمافاأقولماتفهمأن

يوجداأنيمنفهل،ماشيءعلىالأسودأوالأبيضاللون-المثالسبيلعلى

الشيء؟ذلكبدونبذاتيهما

ندركتجعلناخواضاتملكأنلابد،ترىلاالتيالأشياءلأنلا،إرميا:

.ظاهرةتصيرفقطوحينئذ،ماهيتها

بعضها.للمنطقوتخضعتدزكموادفهناكوبالتالي،صحيحهذاحيرلس:

المواد،هذهداخلتوجدالألوانوهذهالأسود.واللونالأبيضاللونفيهايوجد

الوجودسابقةالموادأنمدغئاآخرجانبفيالألوانيفصلأنأرادأحذاأنفلو

سيحددالموادهذهمنموضعأيففي،منهازمنياحدثأالألوانوأنالألوانعلى

وأ،أبيضهوليسالذيالشيءذلكأو،بطبيعتهأبيضهوالذيالشيءذلك



لثاقا)الطا-ا

بطبيعتهأبيضهوبماأقترنإذاإلأكذلكي!ونآرالآبيضللون!يف

شيءطبيعةتحددالتيالصفاتمفاتلتتيلمإنلأنه؟أبيضإنهيعرفوبالتالي

ندركهاأنيم!نفحينئذأخرىبطريقةفعلأتوجدأنيم!نلاوالتيما

المنطقوفقوذلكبعضهاعنمنفصلةتوجدلنول!نهافقطنظرلةبطرلقة

بها.يليقالذي

ينطبق!يفول!نآخرونمعيويوافقعليهوأوافقحقءمهذا:إرميا

والابن؟الآبعلاقةعلىالتشبيهينهذين

وولادتهالذهنمنال!لامخروجإن،ناحيةمننقولأنيم!ن!يرلس:

ال!لامفإنأخرىناحيةومن،عنهينفصللاالمولودوإنضررأيبدونمنه

بوضوحإثباتهيم!ن!لههذا.معهواحذاوي!ونولدهالذيالذهنفييظل

الأف!ارمعيمتلكالذهنأنحقيقةنثبتأنيم!نوأيضا.وضوحبعدهليس

عنقلناهماأمابينهما.وسيطبدونواحد،ووجودواحدةطبيعةشر!ة

علىللائناتأقدمتةتوجدلاوأنه،بطبيعتهاألوائاتمتلكالتيال!ائنات

ي!فىلا-قلناهالذيهذا-بالضرورةمغاموجودةوهى،والعسالألوان

يلي:ماقلناهماعلىنزلدبالحريبل،الإليهةالولادة!يفثةلنايوضحل!ي

الآباء)مثلالزمنخلالآئاصارأنهمعناءهذافليساآبهوالفه!اناذا

ولاتغثريعترلهلا،ذاتههوهو،دائفاه!ذا!ائنهوول!نه،الجسديتن(

أتةطبيعتهتعترىولامعنىبأينقصأييشوبهولا!املالفهلأن،دورانظل

تجعلهلاالآبهذامنآخر!ائنولادةأنبالضرورةمعناهوهذا.بشزلةأوجاع

للذيبالنسبةالمجدفيأقلالابنهذاي!ونأنيم!نولا،زمنيامنهأصغر

وجودلهالابني!ونوأن،شر!ةالفهفيي!ونأنالضروريمنلآنهؤتذه.

الآبمنمولودهوإذ،الآبمنل!ثامشهودالابنفأزلية،ولذلكالآبمعأزلى

يدعوحينماوحقيقته!لامناصحةئظهربولسوالطوباوي.بالطبيعة،آزليا

56.جوهرهورسمالآبمجدبهاءآنهالابن

ذلك؟!يف:إرميا

درستفلأني،!الآتيالأمرلكسأوضحلأنيقولهأسوفمالاحظ:حيرلس

3:أعص"الظرأ
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"مهـل!للقابطلأالثالنونح!لثا"

يعطىالذيهو،ماجسممنيشعالذيالنورشعاعفإنييرأفحسب،الموضوع

تتمالمعرفةوهذه،يشرقالذيالنورجوهرمعرفة،خارجهتوجدالتيلل!ائنات

اتصاليحدثانأومستمربش!لالحواسعلىالنورهذايشرقأنطريقعن

الأصلنعرفأنالفرصةيعطىالشعاعوهذا،مابطريقةالأجسادوبينبينه

ولي!نمثالأونأخذأ!ثر،أف!ارناننظمأنلنحاولالنور.منهيخرجالذي

الولادةمعاناةنطبقأنيمحنلامنها.يخرجالذيوالشعاعالشمسطبيعة

الشعاعخروجعلىوخلافهوإنقساموتمزقتغيرمنفيهايحدثوماالبشزية

جؤتمتلكفالشمسوه!ذا.إشعاعهرغمفيها!ائنوهو57،الشمسمن

خروجهبعديبدوول!نه،عنهاينفصللاالذيالنورشعاع،الخاصةطبيعتها

ول!نهمنفسهاالشمسفيالبعضيف!رواحيائابه.خاصةفرادهلهآنمنها

الجوهرومنالشعاعيوجدالجوهرهذاففي.جوهرهايتخيلواانيستطيعونلا

نأإذ،عنهمتميزأنهإلأالجوهر،عنالشعاعينفصلأندونالشعاعيخرج

أننتصؤرأنوالمضحكالعبثفمنولهذا.خارجهاالىالشمسمنيخرجالشعاع

أعتقدولامتأخزا.يجئمنهاالخارجالشعاعو!أن،الشعاعمنأقدمالشمس

الشمسأنمعناهالتضورفهذاه!ذا.يفرالعقلوسليمح!يفاإنسائاأن

ندركيجعلناالذيوهو،معهاموجوذاالنورتمتلكلاأنهابسببموجودةغير

صياغتنافيقيمتهالهاالملموسةالمادتةالأمثلةانترىه!ذا.موجودةآنها

نأدون،الفائقةالمعانيعنئعترأنإم!انيةتعطينافهي،السليمةللتعبيرات

،والانقسامالتفزقعليهئدخلبأن،الإلهيالميلادمعنىالتعبيراتهذهتفسد

الإلهيوالمولود،المعاناةمنخالية،ال!لفوقهوالذيالجوهرولادةلأنوذلك

ؤتذه،الذيمع!ائنتغيروهوأوانقسامبهيوجدولا،الجوهرصميممنيأتي

لأزلتةيوحناالح!يمشهدولقد.الواقعهوهذالأننفهمهأنيلزمماوهذا

هوقالوأيضا!58انبقة!انائتذء"!ؤقالحينمالهبدايةوجودوعدمالابن

إ95.يأتيؤالذيتحانؤاقذي"ائائن

المقالةالظر.الآبحرهرمىللالنالأرفهالولادةمحنىلرحرالثعاعالثسىئلأثاجرسقوسهمالآلاءاضهحدمالى!؟صق

.11:دقز،52دمل:الالقالمرحع،الثالثةالمفالة1731،171370الفصولالابقالمرحمعالآريوجير.ضدالأو!
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لنالما"الع!

إرادية؟اللهولادةهل

وأخالك،!ثيزااجهدتكولقدصديقييارائععملالمناقشةإنإرميا:

لاالآبانتثبتلياخرشيءإلىبحاجةولستالموضوعأنقيتأنكتعتقد

واحدةطبيعةلهماأنعلىفيهماالتف!يريجبطنه،الابنقبلزمنئايوجد

بصورةالنتيجةهذهالىوصلناأنناأعتقدلاول!نىمغا،!ائنانوأنهما

بسهولة.اليهاالوصوللصعوبةوذلكتماقامرضية

بهذا؟القولتريدماذا!يرلس:

لاذعةدائفاأف!ارهملأنوذلك-يسألونسوفأنهمتعرفأنيجب:إرميا

إرادته؟بغيرأمبإرادتهالابنؤنذالآبهل-

.الاختراعاتهذهستقودنااينإلىغلمتاذاجذاسأشرانىحيرلس:

بإرادةالولادةت!نلماذا:الآتييضيفوناويقولونسوفإنهمإرميا:

ولنقلها،الولادةعلىارغمهقدآخرانأي،عنهرغفاؤتذالآباذن،الآب

حدثأي،يتوقعهي!نلمبحدثفوجنأنهأومضطزاؤتذقدفإنه،بصراحة

يجعلونكفسوفمعنىبلا!لاملىإبف!رهموصلواقددامواوما.إرادتهرغم

يفالونثمومن،الآبإرادةرغمئوتدلهـاالابنبأنوتعترفتؤ!دأنمضطزا

سبقتقدالآبارادةأنذلكفمعنىبإرادتهالابنؤيذقدالآب!انإذاقائلين

.الولادةعملية

يخترعهاالتيهذه،يضلةللتقوىتمتلاودسائسمؤامراتحقاإنها:حيرلس

أينيسألمنأنوأعتقدالحقعقائدالىئسيئونوهمالمضفون.هؤلاءضدنا

.يقولونفيماإلآيجدهالنالخطأفيالمبالفاتتوجد

قدوغباءهمالتقيةغيرمبالغتهمولأن،مشزفغيرنصزاأحرزواولقد

هتيتفقلتغأختلث"شذوتم:يسمعواأنإلاأمامهميتبقفلم،حدود!لتعدى

ولنذهبومتناقضةلاذعةاف!ازا!فانا)،06.ؤتنائلثآئمتقغفمت!قاؤلآتنائقا

الابنبل،ابنهمنمحروقايوقايحنلمالآبأنولنؤ!د،الحقيقةلىإمباشرة

رغفاللابنأئاأبذاي!نلموهو.بدايةبلاالذيالأزلتيالآبفيدائفاكائن

16.48:حر6
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ل!جصرللفالسأالنالنلأن!الا)ثا

حيمةالآبإرادةولأن.الولادةقبلأبذاتظهرولاتنشألاالإرادةوهذهعنه

غيرآوحيمةغيرالفهإرادةأنيذعىأنعلىأحديجرؤفلا،وعاقلةجذا

توجدالابنففيوه!ذا.وعقلهالآبالفهح!مةهوالابنفإنوه!ذا.عاقلة

نأيجدونسوفاللامبهذايثرثرونالذينفإنوه!ذا،الآبإرادة!ل

!ثيرةآستلةنطرحآنأيضانحنيمنعناشيءلالأنه،ضدهمترتدالأمور

بإرادتهيوجدالآبفهللا.آمصحيحةالأسئلةهذه!انتإنعنالنظربغض

!اضطراريوجودهآنذلكفمعنىإرادتهبغيريوجد!انوإذا9إرادتهبغيرأم

لوجودهسابقةإرادتهآنذلكفمعنى،بإرادتهيوجدأنههوالجواب!انوإذا

ح!مةهوالابنولأن،بالعقلنفسهاعنوئعثربح!مةتتضرفالإرادةلأن

إرادةالابنيدعوالإل!ثيوالوحيالآب.قبلموجوذاي!ونفإنه،و!لمتهالفه

الذينأولئكباسم،المزمورفيبالروحيقولداودلأنوذلك،ومشورتهالآبالفه

خرآمزمورفييقولوأيضا6."اتهدينيبمشورتك.اليمنىبيديمست"اآمنوا

،الآبالقهإرادةنسيرنحوبالمسيحلأنناوذلكعر"63.لجبليثتتبإرادتكرب"يا

.صلاح!لفيبهنتشددونحن،العالمجماليفوقجماللىإ63فيهتحؤلناوقد

محلها،فيليستولآفاروعفنةفاسدةلمفاهيمالعنانأطلقناإذاوه!ذا

فالسؤالوه!ذا.الإرادةهولأنهوذلك،الآبقبل!ائنالابنإننقولفإننا

وذلكالشر؟فيتوغلوامدىأيإلىأرأيتالوالد؟قبلالمولوديوجد!يف:هو

افتجئواالإيقالن؟!ؤأنئغقل،آئفشغ"نجزئبىاالقائلةبالوصيةازدروالأنهم

أئفشغ"64.

..!ثيزاابتعدواإنهمحقاإرميا:

إلىالمهذارف!رهمتحويلفي!بيرتعبوبدوننستمرأنيم!نحيرلس:

.السؤالهذاعلىفوقلةإجابةمنهمونطلب،أخرىسخافة

؟.السؤالهذاهوماإرميا

س.223/\:مر

احهرصا:ياامملمةانمرتاتيالفعلمذاص!تكتا،اوتحرتاممعى7"".كا!حلم!قهيا"هلعلا!كبريتعصا!!

الميعرينم،اللهصورةعنىلجبهـوأالمسيحييرتحزااداكط"العد""لأ!اءهالاا"لثكل")راحذا25لبدى

013دكو6،2
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لثألماا)العو

هوالآبالفهأنالقديسونوالملائ!ةنحنونعتقدنؤمنأنيجبهل:حيرلس

يجب؟لاأم،رحيموملكخالق

فماذاه!ذاي!نلموإذا،بهذاالقولجؤنترددلانحن،نعمإرميا:

ي!ون؟

ملكالفه!ونأى-هذا!لهل،هوعلدهمأطرحهالذىالسؤالحمرلس:

"عدملفهينسبونفإنهم"إرادة"بغيرقالواوإذا؟إرادتهبغيرأمبإرادتهتم-وخالق

يخضلعالتيللضروراتخاضعفهووبالتالي،اللاإراديةالأفعالأي"الإرادة

الوجود،سبقتقداللإرادةفإذنبإرادتهتمذلك!لإنقالواوإذاالبشر.لها

ولارحوفاولا،بدايةبلامل!اينولمقؤتهبملءدائفايخلقلمإذنفهو

ي!نلم،نفسهالقهداخلفيالزمنمنمسافةبالتاليهناكوي!ون،صالخا

نأيقدرقنه!ذا.يونآنفييفرفيهاحانبل،ذلكمنشيءفيها

ن!تفيولا.الناسهؤلاءجنونعلى!ثيزايبىولااللامهذايسمع

عمقبفحصنحنونقومالمسائلل!ذهالتعزضمنئقصيهمبلعليهمبالحزن

نأيم!ن،نعملهالاأونعملهاالتيالأشياءمجالجؤأنإلىونخفص،الأمور

وإذا.الولادةمجالفيممنغيرهذاول!ن،إراديوغيرإراديعننت!فم

"الطبيعةمأثور:بقولنجيبأنالح!مةفمن،ذلكفيالسببعنآحدسأل

رأيكوفىيعوقها.الإرادةعدمولاالإرادةفلا،"بالقوانينتباليلاوهىأرادت

نتيجةآئايصرولمآببالجوهرهوالفهأنأ!دتإذاالصدقأقولآلست

قدالفهي!ونأنمستحيل!آب.أفضلوضعفيجعله،إرادتهفيلنشاط

ارادي.فعلنتيجةأتاصار

بذلك؟تقصدماذا:إرميا

لح؟وصاقدوسالآبأنتقولألآ:حيرلس

تأ!يد.ب!لإرميا:

بفعلإليهمضافةإنهاأم،جوهرهومنفيهذاتيةالفضائلهذههلحيرلس:

معنىهوفهذامعا!سة؟إرادةظهرتإذاتختفيأنيم!نأنهاأي،إرادي

الإرادية.الحر!ة

يسخرسوف،بذلكيقولونلاوالذينالفهفيجوهريةصفاتهي:إرميا
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ثب!لال!للفابال!أالنالنان!الا)حا

المستقيم.الرأيمنهم

والتعفم،للمعرفةوحماسكبنيرتكلمعجبوإننيصديقييارائعحيرلس:

أئاي!ونأنمنبدلأإرادتهبدونأوبإرادتهأتاالآبالقهي!ونفيف

وصالحقدوسفهواوهت،بالإرادةوليسبطبيعته!ائنالفه؟بالطبيعة

المعاندين؟هؤلاءبشدةئغضبإنهمعآخز،أمزاترىلاأيضاو!يفةبالطبيعة

الأمر؟هذاهوما:إرميا

ول!ن.مفيدةأمورممرفةفيترغبمادمتلكأشرحسرورب!لحيرلس:

وأنبطبيعتهوالدهوالآببأنيعترفواأناستعدادعلىهمهل.أقولماافهم

فإذا؟تقوىبغيرهذا!لفيمف!رون،ين!رونهأمفيهجوهريالأمرهذا

منمولودهوالذيالابنوجودتمافاينفونفإنهم،بالطبيعةوالدليسإنهقالوا

الفه!انفإذا.المقذسةال!تببذلكتشهد!ماالآبمنخرجوالذي،الآب

مندفعإلىوتحتاج،الولادةعلىجوهرهافيحقاقادرةطبيعةيملكلاالآب

الفهإننقول،المنطقل!ثذاطبقاإنهلنقولالأوانآنقدفإنه،ذلكلتفعلإرادته

أشياءعلىقادرةوجعلها،الولادةعلىقادرةوجعلهاالخاصةطبيعتهصنعقد

وأنهنفسهالفهمنأقدم،اللهإرادةأننرىوبذلكقبلآ.عليهاقادرةت!نلم

أئا.ي!ونأننفسهأعطىبالإرادة

لاغباءتحملوالتيالفاسدةالأف!ارلهذهاهتمافائعيزألأعليناول!ن

أنهنعتقدفنحنبأمانةالتف!يرالمستقيمنتبعوالذينالمؤمنوننحنأمايختمل.

بالطبيعةوالدفهولاإراديا.أوإرادياؤتذقدالآبأنفينف!رأنالعبثمن

وإرادتهطبيعتهلأنإراديغيريونلا،الائنفيطبيعيهووماوالجوهر.

.متلازمتان

ه!ذا.هيإنهاأعتقدوأناإرميا:

فحسب،سابقتهاعنتقللاأخرىسخافةفهناك،ذلكعلىوزيادةحيرلس:

.الولادةعلىسابقةالإرادةت!ونأنلابد،أبهوالقه!ونحالةفيفإنهيهمرأ

الأفضلمن!انأمؤتذلأنهأبهوالآبالفههل،فضلكمنهذافلنفحص

هؤلاءيخجللاف!يف،بالولادةتتفئرلمطبيعته!انتفإذا؟الولادةعدمله
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الناليالطا"

أفضلالولادةعدم!انإذااما؟الولادةعدمخزياليهينسبواأنمنالتعساء

ي!ونوهذا؟الولادةطرلقعناقلوضعيصيرفيلأنيدفعهالذيفما،له

وطبيعته.مجدهيهينمابإرادتهوقبلوغيرمعقولغيرملائمعملأعملقدالفه

نآتعتقدالآعنها.ئعئرلاالتيوإرادتهالآبقصدضدخطيراتهاموهذا

وهذا،التقززإلىوصلحتىحدود!لتعدىقدوخبتفمالرديء!لامهم

مدى؟أقصىإلىتقواهمعدموصل

حق.هذا:إرميا

أمورنا.إلىونلتفتبسرعةهناكمنإذنفلنهربحيرلس:

تقصد؟ماذا:إرميا

اعتقادصدقوأأنصعنفوسناجؤنحملأنعليناالواجبمنإنهأقول:حيرلس

إرادةوأن،الابنميلادعلىسابقهومايوجدلاإنهفيالنظرولنمعن،القهعن

إرادتههيوهذهبطبيعتهأبهوالآبالفهوأن،المولودوجودتسبقلاالوالد

إذاالشيءونفس.إرادةبدونه!ذاي!ونلاال!ائنالفهلأنوذلكأيضا.

ولا.وارادتهبطبيعتهوقدوسصالحفالفه،وصلاحهالآبقداسةفيفرنا

وهوالفهفهو.أخرىبطريقةيوجدأنيم!ن!انأنهعنهنعتقدأنيمن

الذيالوقتوفى،للوجودلاحقاشيئاليستعندهوالولادة،الوقتنفسفيآب

فالآبوه!ذا.آبأيضاأنهجؤنفرأنيجبو!ائنموجودأنهفيهنف!ر

وه!ذا،أزلئةهيالولادةهذهبأنالاعتقادإلىيقودناالطبيعةهذهلهالذي

أزليا.الآبمنمولودالابنيون

ول!"لم!576"إالإمكانيةمنتحؤلعمليةهيالولادةهل

ا؟الأغغلأم5ا!ي!إاالفعلإلى

الآبمع!ائنالابنبأنالإيمانولنقبل،فلي!نذلكأردتإذاإرميا:

"بالإمانية"أئا!انولنهأئادائفا!اناللهإن،سيقولونول!نهم

وجودلهيحنلمإذ،فقطنظزيةبطريقةئدركأنيمن!انوالابن،فقط

ؤيذ.ذلكوبعد،الولادةقبلح!ائنفعلئي
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ل!كثيرللقايسأالثالثانحالاا)حا

بهاوئعترفالآب.منالواقعفيوهيحقيقيةهيالولادةفبالتاليحيرلس:

لهلمسوهو"."الفعلو،"بالإمحانمهأبوهوبالطبمعةآبفالقه،ه!ذادائفا

طبيلةقوانينحسبآبفهووبالتالي""الفعلو""الإم!انيةبينتتوسطإرادة

هومنهالمولوددامما،عنهغرلبهوتمقأئاي!ونلاوهو.الولادةخاصيةلها

ئهينون-هذاب!لامهم-فإنهمأخرىناحيةومنالوالد.طبيعةنفسمندائفا

بأنهتشهدالمقذسةال!تبأنرغموذلكللتغييرقابلإنهلهينسبونإذالآب

إلى""الإم!انيةمنالتحؤلعمليةأنأمذؤزاني"65.تغييزؤلآظلمجئذة"ليسق

"الإم!ا:لجة"له!ائنهناكأنلولأنه؟صديقيياشديذاتفييزاليست""الفعل

"الفعل"،حالةالى""الإم!انيةحالةمنيتقذملاذلكومع،طبيعتهحسبا

الحر!ة،بعدئفغلأندون،""الإم!انيةحالةفيمستقزازالمايونفإنه

ذإأما.الأولالأصليوضعهفيباقثايظلوه!ذا""الفعلحالةلىإتتعداهالتي

حسبسيتحؤلفإنه،طبيعيهوماوحسب،فحينئذ""الفعلحالةناحيةتحزك

التحؤلهذاينسبونإنهمأمصلأ.أعليه!انعفامختلفةأخرىحالةإلىرأيي

"؟"بالفعلال!ينونةلحالةوليس""بالإم!انية.ال!ينونةحالةلىإ

ذلك.أعتقدلا:ارميا

ال!ينونةحالةبينتمييزيوجدلاإنهيقولون!انواإنإذا!يرلس:

المستوىنفسعلىؤضغوهماإذاأي،"بالفعل"ال!ينونةوحالة""بالإم!انية

وذلك.بدايةوبدون"بالفعل"أئا!انالفهأنمعناهفهذا،الموقفنفسوفى

وال!ائن""الإمحانيةحسباال!ائنبينزمنيفارقيوجدلارأيئاحسبالأنه

يحدثلاف!يف!بيرزمنيبفارقالاثنانتمايزإذاولن،""الفعلحسب

ول!نها،الإم!انيةحسبب!يانهاتحتفظلملأنها،الفهطبيعةتغييرجؤ

"؟"الفعلإلى""الإم!انيةمنقادهالتفييرتعرضت

ذهنعلىسيأتيماذالكأقولدعنيول!ن،صحيحتقولهالذيارميا:

بداية.وبدونبطبيعتهخالقدائفاالآبان:يليماسيقولونإنهمإذلناالمضادين

الفه،فيأزليليسالخلقلأنوذلك؟معتنزمنفيالمخلوقاتيخلقلمأول!ن

نأ،سنقبلبهذافهل.معينةزمنيةلحظةفيالعدممن)الخليقة(خققول!نه

13.ا:يع

88



لثاليا"الع!

يؤ!دأنيجسرفمنتفيير"؟"لظلخضعقدوأنه،تغئرتقدغيرالمتغثرةطبيعته

حسبال!ائنحالةمنيمرالفه،الولادةحالةففيوه!ذا!هذا؟شيئا

الفه،منتغئرحر!ةولاتغييربدون"بالفعل"ال!ائنحالةالى""الإم!انية

.الولادةعمليةيخصفيماالطرلقةبهذهتعملالتيالطبيعةفياستعدادول!نها

الزديم!نلاشيئااخترعواقداحتحرفينهؤلاءأنفهمتإذا!يرلس:

عنايةب!لولنفحص.المتناهيةالبساطةإلىميالأذهنكي!ونفبذلكعليه

سوف؟بينهماالاختلافومايفصلهماالذيما،الحالتينفيالحر!ةخصائص

منشيئاؤتذانهئقالالذيفال!ائن.الجاهلةأف!ارهمسقموتعرفترى

"بالفعل"،ال!ائنحالةإلى""بالإم!انيةال!ائنحالةمنمزوالذيداخله

ذاتهابطبيعتهبلبآخر،يتعققلاالأمرلأنوذلكطبيعتهفيزعزعةصابتهأقد

يعمللاإنهئقالالذيوالآخر"."الفعلإلى""الإم!انيةمنالتحؤلعانتالتي

أنهإذالعملبهذانفسهجؤيتأثرلافإنهآخز،عملأبل)الولادة(السابقالعمل

.سنرى!ماآخرفيينفذء

بتوضيحت!زمتمااإذالسابقة!المزاتجليلةخدمةليتقدمسوف:إرميا

الأمر.

هذهويمتلكيتوالدبطبيعتهفهو،!مثالالإنسانفلنأخذ،بناهيا!يرلس:

لى"إ"الإم!انيةهذهتتخولوالنضوجبالنموول!ن،البدايةمنذ""الإم!انية

ول!نممارسةبدونالح!مةيمتلكلافالإنسان،أخرىناحيةومن"فعل".

يمارسهفيماآخردونامراختيارعلىقادرة!امنةمقدرةجوهرهفىتوجد

البرونزمنويصنعولجفزهاالسفنيصنعفهو،الإنسانتناسبوفنونعلوممن

يمنهلرأيكفحسب.مماثلةاخرىأشياءيعملأو،ف!رهحسبأش!الآ

،""بالفعلأبالى""إم!انيةبحسبأبحالةمنينتقلالذيالآبفينف!رأن

بنفسه؟أوجدهالأشياءضنعهفيالصانععنبهانف!رالتيالطريقةبنفس

ول!نه،نفسهفيمنحصزاليسجهةمنفالإنسان.ه!ذاأف!رلن:إرميا

ةحر!توجدلآخرىالجهةامنول!ن.نفسهخارجمورأمنيفعلهفيماعلمهئظهر

مننوعفيهايحدثإذطبيعتناهيوهذء.نفسهالإنسانجوهرجؤ!امنةداخلية

"."الفعللىإ""الإمانيةمنتنتقلهي،خرىأوبلمات،التغتروالتحؤل
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ل!جمرللفالد(النالنانحالحا"

بينالحر!ةفيالفرقنفحصأنطلبتحينماقولهأردتماهذاحيرلس:

وأ،تغنرتقدالفهطبيعةأننقبلأنإلىيقودناشيءهناكفليسالحالتين

نأالفهقررحينماالجوهرلةخصائصهاإحدىفيللاضطرابتعزضتقدأنها

حالةمنللتغيربانتقالهالفهجوهريتعزضأننقبللاأننا!مامعثن.زمنيخلق

.الولادةإلىأي،بالفعل"الأبؤةإلىالإمانيةحسب!)الأبؤة

صحيح.هذا:إرميا

حاسةفيال!لابئققدأنيجبانناأعتقدلأنيآخر،شيءهناكحيرلس:

يساعدناأمروهناك.الحقيقةعننبحثأننريدحينماوذلك،القويةالشم

قهريسببيوجدلالأنهمعاندينا.أف!اروحماقةضغفنتشفأنعلى

ؤندةقنمعدائفاي!ونأنمنالبشر!لعلىطبيعتهجؤالفائقالابنيمنع

عملمنفهيللخليقةبالنسبةأما.القهوهوآبدائفاأنهعلىئدزكقنمعأي

فيالفهمعتتشاركأنل!ثايم!ن!يفئهبأيأوإذن!يف.الخالقةالقدرة

العدممنأتتقدأنها!مازمنيةبدايةبدونليسالتيوهيالأزلئيوجودهمجد

هذهفعلبدونتوجدأنيم!نالخلائقأنستقولربماأنكأمالوجود؟إلى

الخالقة؟القوة

بلى.إرميا:

ل!ن،الوجودإلىبعدجاءتقدت!نلمالخليقةبينما،وبالتاليحيرلس:

قدلأنهد!نخالق!انلأنهأئااللهينولم،خالقاحينذاكالفه!ان

ضرورياليسبالخليقةالخالقعلاقةفي!انوإنؤيذ.لأنهابنهووالابن،ؤتد

ليدائفاالآبمعالابني!ونأنضروريإنهألآ،مغادائفايونواأن

فيفوعليه،الابنالفهأوالآبالفهسواءبالفهالخاصةالأموربدقةنفهم

تعتمدمنهماواحد!لكينونةدامتماالآخرقبلأحدهمايظهرأنيم!ن

الآلالأنالآخر؟عنمنهما!لبمعزلوجودهايمنولاالآخر؟!ينونةعلى

أتخذقدالحديثأنلكيبدوإنهأم.صحيحوالع!سبالابنعلاقتهفيآبهو

خاطئا؟مجرى

...إطلاقاإرميا:



الثالاال!"

للابنأئانفسهالفهواعلان،ذاتهمنهيالولادة!انتفإذاحيرلس:

ولادتهفيالآبيتأخرفلماذا،وصلاحهالآبالفهح!مةئظهرانبالطبيعة

فالبشر؟البدايةمنذآئايصيرانالفهمنعالذيالدافعالشيءهوما؟للابن

الناس!لعلىينطبقوهذابالفعلإ،9ليسول!ن،"بالإم!انيةدائفاآباء

سنإلىبعديصللمفالجسد.واضحآباء!لهم!ونهمعدموراءوالسبب

تونالطبيعةمل!اتفإن،اللحظةهذهإلىيصلواأنوإلى.والبلوغالنضوج

حالةفيول!نذاتها.وئثبتفيهاتظهرالتيالمناسبةاللحظةوتنتظر!امنة

امتلاكنحونموالقهفيوليس،نفسههودائفاوهو،!املدائفافهو،الفه

وهو،قدراتهلإظهارللزمنيحتاجلافهوولهذا،فيهليستخاصيةأوصفة

بالجوهر.الابفي!ائنالمولودوهذا.الذاتيجوهرهمنالابنيشعأجلنامن

حالةفيبقىإنهبلالأزلمنذ"بالفعلث!يلدلمانه،إذنونفهمنتصؤرف!يف

الولادةعندمعينتغييرلهحدثقدأنهنظنيجعلناوهذافقط."الإم!انية"

الابن.ضدموجهةتقوىعدمهوالمعاندين!رمإن؟الأزلمنذعليه!انعما

بطريقة-الزمن!انإذاللأزمنةخالقاي!ونلاسوفالوحيدالابنلأنوذلك

الآب،الفهمن"إبالإم!انيةالابنولادةو!أن.جانب!لمنيحاصره-ما

منحر!تهفيالآبي!ونأنيفترضوهذا،"بالفعل9منهولادتهمنقدمأهي

،""بالفعلالولادةلىإ""الإم!انيةحسبالولادةحالةمنأي،الولادةعدمحالة

أحدهماسبقتإذالمرحلتينبين-قصيرة!انتلوحتى-زمنيةبفترةمزقد

ونتضورنف!رأن،ال!لامهذامنبهأشعرالذيللرعبوياللعاريا.الأخرى

عندابذاتتوقفالموأنهما،طبيعتهماعنتتغثراأنيم!نلاوالنارالشمسأن

لموأنهما،""الإم!انيةحسبالوجودبمرحلةنصفهاأنيم!نمرحلةمجزد

،"فعل"إلى"الإمانية"تحؤلأي،"الفعل"مرحلةالىالمرحلةهذهمنتنتقلا

ذلكعسول!ن.والفعلالطبيعةبينتفصلالزمنداخلحر!ةطريقعن

منذفيهماقائمةوهى،عنهماتنفصللاوالنارللشمسالذاتيةالصفاتأننجد

إنهحتىولاالأجسادمناسمىليسإنهالفهعنيقولون،بينماوجودهمابداية

التي،المدر!ةغيرالإلهةالولادةجهةمنبهالخاصةقوانينهطبيعتهفييمتلك

.وحدهبهإلآتليقلا
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لثالثاالحوار

((حقيقىإلهالآبأنحماحقيقىإلههوالابن))إن

حقيقى؟إلهالآبأدنكماحقيقيإلههوالابنهل

ئظهرأنيجبانهتقولأيضاأنتأنكإرمياياجيذاأعرفإنىحيرلس:

لأن،االإيمان!لماتفيحال!لعلىنتعفقوأنبالفضيلة!بيزااهتمافا

قذ؟"ؤلت!قيقولال!قابفإنولهذابالفه.خاصةهىال!لماتهذهمثل

ؤت!فغ،آؤلابذغلىؤقضقا،قلبكغلىاليؤتميهاأوضيكآتاالتيال!يقالا

تفوخم"3.ؤحينتتاخ!ؤجين،الطبىلتي!ؤتفشيؤجين،تيتذ!ؤتخيشجينيقا

أعتقد!ما-لهسي!ونهذافإندائفاأفواهنافيالفه!لام!انإنلأنه

الجميعيناسبلاهذاالفه!لامأنأتضور!ما،الروحيه!ثيرلحياتنانفع-

3.الفهمشيئةحسبيعيشواأنالاهتماملهمالذيناولئكفقطبل

ولأنناهذا.منأفضلشئيوجدلالأنه،تقولفيمامعكأتفقإنىإرميا:

يألتلمالابنوأنتوصفلاالتيالإليهةولادتهعنالحاضرالوقتفينت!لم

المعارضينيجعلالذيالأمرهوفما4.الآبالنهجوهرمنؤيذإذ،الآبمنالأ

أحذامعهيحسبونولا،حقإلهوأنهالآبهوالذي،واحدهوالفهبأنيؤمنون

ذاتها؟،لحقيقىواالوحيدالابنطبيعةعنالحقةالألوهةويبعدونبل،بالمزءخرآ

انظرالمميم.الاكلالىلحياةماشرةنمرةهىالففبلةحباةألىعلى.كبرل!قوحصوصاالكبةآلاءيركرمادالضاا

عهدلحححىد.تاوضروسمورلىد.ترحمةكيرل!،للقديى55(رقم)رسالةالاكلادتالونشرح:المثالسيلعلى

26027.صام.699القامرةالآباء.دراساتمركرالثمهيد،

والعادهالسحرد.انطر.والحقلالروحللعادةكمنالالفدمالعهدلصوصلطحاءمائمهمادامه.كبرلسقيصرح3

الأرنودكحمىالمركزالنهبد،عدنصحىد.مراحعةالرايم،عوصحررحد.ونعبفاتومقدمهنرحمهوالحقلالروح

الهوأمق.لىلهذاتيرشمو!.102،القاهرةشالحواضالحالبةلالعاوي!ومريدةمفحةطعةالالاثيهللدراسات

المركرالآريوسيير.صدالأولىالمفالةالظرم.325ليفيةمحصعولصأثها!ولر.قنصبرلعسماكيرل!:بتبع"

اثمالسبلعلىانطرالهاء.النعرهداكثبر2،كيرل!2ثب!صروها38.فما!االالائبةللدرأساتالأرثردكى

51ص71الرسالة.الآلانبةللدراساترثردكىا19المركرك!!ل!:2رسانلوايفا.21آ،01،521صا
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لطلثاا)االطو

يجعلوالذي،بعيذايبعدهمالذيالأمرهذاعنأتساءلنفسىأنا:حيرلس

غناقيذؤل!ئغ،شغمجنمثمجنئفغ.غفوزة!زويمؤمنتجفنتفغشذوتمتجفنةمن"لأن

س!ارىوهملأنهم."ه.القاتلالأضلاليؤسيغالتقاييهنخقةخفزفغقزازة.

أعماقمنيتقوهونفإنه!ا،وجدوهاأينأعرفلاوالتيضلالاتهمبسبب

لينطقواضابطأىبدونألسنتهمتر!واقدوهم.شريرةبأمورالما!رةقلوبه!ا

يصاحبالذيالفهمعدممنيعانونهذافيأنهمإذ6،الابنعلىبالتجديف

مايسمعواأنيستحقونفإنهمول!ثذاالضلسيين.بهاتصفالذيالتقوىعدم

يالضالجاتتتفضواآنتقلإزوننحيفالأفامجي!أؤلآذ"ياللفريسيينقيل

البحثبطرلقةتمش!هممعيجب!ان-بالتأ!يد-أنهومعأشزاز؟"7.ؤآتئغ

هوي!ونأنبالضرورةليس،صحيحانهل!ثميبدوماأنيعتقدواألأ،الدقيق

تلكعنيم!نمابأسرعيبعدواانعليهمولجب.النقضيقبللاوالذيالسليم

علىتساعدالتيالأمورفيبتدقيقالبحثحاولوالولأنهم.السطخيةالأمور

الحقبتعاليمسيتمشونفإنهمالأمور،علىالسليمالحىوعلىفائدتهم

الإل!ثى.

المولودالابنأنالمرءيذعئيأنواضطرابهالعقلخيالاتمنأنهأعتقدلأنى

الحقيقىالفههوليس8،النورمنالشعاعومثلالعقلمنال!لمةمثلالفهمن

مروحبن"ولكرصالال!ألوهبةالكرواالديرالآريرصيبروصصلىاناعبوس.قادكنهسقماهاكبرل!.قيكرر6

.دترجةصراليرد.للأسقصالقدسالروحعرالرصانا!31!ر".عنألهميفطولىلام!!مالآريوصبة،للدعة

كبرلى.قأشارولقد.ه:التالةا!ةالرسا،4991الآلاءدرأساتمركرالهيد.عدنصحىود.ناوصروسمورير

!م.تقوىلدون-يقللونحيصاالحقكلمةعلىيخود"ول!ضهملقولهتحديفهموأوصحالآريويينإلىتلس

الطرالال!"احر!سحارحألهعلىالالرايطهرره!!ا!الآلىاطبةعرنحلمةأحرىطيمةإلىويسرلهألالرمحد

34أ22:4ت

ولامها.يحرجالديوالثعاغالشمسطبةوليهنمئالأ"لاحدلقولهقلسالمنلهداإلىكرل!.قأشارلقد8

ومكذا.إشعاعهرعمفيهاكان!وهوالئمحر،سالشعاعحروجعلىوحلافهوالنمرقالولادةألامنطمقأنكلكى

حاصةدرأدةلهأدسهاخروجهلعديدولكسهعها،يمصللاالديالورضعاعالحاصة،طيعتهالىتمتلكلالثم!ر

ال!فعاعيوحدالحوهرهدالحفيحوهرها.يختلرااديستطيعونلاولكههمنمسهاالص!والعفريمكروأحياتا،

الصرسيخرجالعاعأدإدعه،منصئرألهإلأالحوهر،ع!العاعيفصلأددودالشعاعيحرحالحوهروس

يجىءسهاالحارحالنعاعوكادالناع،ساندمالمىالىشضنررالىوأثصحكالعبثلسو!داحارحها،إلى

سبموحودةعيرالشسادمماهالتقرردهذاهكدا.يمكرالعقلولجمحكيشاإلائااداعتقدولاتاحزا.

نبشهالهاالملصوسةالماديةالأضلةألىترىه!!اموحودةا!الدركيحعلاالذىوهونجها.موحرذاالورنمتلكلااها

معى-التعيراتهدهئفسدأندودالمانص،المعالىعنلعزأدإمكالبةنعطادهى،البصةللتص!ساتصياعتار
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!لجمهللفاليأالثالتانحالث!"

أف!اروراءالمرءينساقأنالعقلطياشةمنأنهأعتقد!ما.الطبيعةحسب

نتعقمأنالأفضلمنأليس.مصطنعةمعانىبتزلمفيتفاخروأن،لهاهدفلا

الوالدبينعلاقةبالتأ!يدهناكت!ونالطبيعةحسبالولادةتوجدحيثأنه

حقيقيةغيرعلاقةأونستيةعلاقةهىليستالعلاقةهذهوأن9.منهوالمولود

ؤنده.الذيجوهرذاتمنيأتىبالحقيقةالمولودلأن.ا؟طبيعيةعلاقةهىبل

-ي!ونأني!فأوشىينقصه،اللهمنؤلدالذيذلك)ذاي!ونف!يف

بالحقيقة؟الفههو-رأيهمحسب

بطريقةل!ناللهمناتىوأنهالفههوإنه:أقولأنويم!ننى،نعم:إرميا

مختلفة.

بوضوحفهمهأستطيعلالأنى.المختلفالشئهذابالضبطهوما،اذا:حيرلس

نأالطبيعىمنلأنه،شيئاتعرف!نتإن،لىتقولهأنأنتاستطعتوربما

الأمر؟هذاعنسألتقدت!ون

الابنأنغيرحقيقىإلههوالآبإن:يقولونهم.سألتقدبالفعلإرميا:

الفهمنفقطيأتىالابنإن:ويقولونالفه.يدعى!انلوحتى!ذلكليس

الفه.منهىالأشياءحللأنالفهمنيأتىأنهبمعنى

ل!تمافاتر!واوقد،عالئايصرخون!أنهميعنىبالطبعهذا:حيرلس

المخلوقاتل!لمساوهوبلالفههوليسالابنإنهـلقولون،بالخجلإحساس

لرصصمهالحارحوالعاعالررلنهأثاسيوسالفدي!اضخدمماكثير2.انالطالحوارالطر.الالهىالميلاد-

الرسالة،4991الآباءدراساتمركز.القدسالروحصسرايونإلىالرسائل:انظر.بالآ!للاب!الجوهريةالعلاتة

هوالاسالىيعىالوصصوهدا35.الآريوشير:ضدالئايخةالمقالة20:افايةالرصالة61،91،0،2030:اياولى

نورسمفضنوركعى"إضعاع"فهمبعكسنور"من"نررالإكلادتانوننصلفهمرهكذاالآ!.مىحعلور

لهاوحردلاوالتى،المحلوقاتاعالط،الخزظالالقامعنتعبيرفيكودأحرصاجصنررهالراجياحذثلصاحرآ

م!تحدئاالآ!طيةنف!هاهىالاب!طبيعةادعنانايوس.قثذدحر6موضعوفي.الالوتاللهطبيعةي

انماركةمىلاتحهوولاأحر،نررهوولاالص،لمدثائاوليىالنورموالئعاع"إنفيقولالرصفهذانفر

إلهيقولادأحديتطيعولاواحدنوربالضرورةهوالمولودهذاومئلالنورمنوداتىمولودكلىهوللالور،مع

انظرراحد".موالأضياءكلبعاعهينرالالذىنورأنإلآاثنانماوالثعاعالثصانفركم،نورانيرحد

.4فصل.4991سةالقاهرةالآباء.دراصاتمركزالآريوصيين،صدانلثةالمقالة

حوهرنف!ومىبالطميعةالنهولم!يكونأنللابدالااللهكان!انهكذا"..أثاسيوس.قايف!الظر

صادرساىالآبمىمولود"الالنوأيفئا:6.الئانيةالرسالةالابق.المرجع.القدسالروحص:الرطنلالآب

37.صانظر.كيرلى.قالجوهر"نف!لهيكونأنفلابداشهولأنهحومره،

بالالن.الآ!نربطالنيالالهةالواحدةالطيعةحسبعلانةاى
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لثالطا)االط

المخلوقاتبينمنوخسيتاالعدممنوؤجذؤبذقدفهو،الخلقطريقةفي

منها.!واحد

وألأتزولق!لمن!لامهمتخردأنالفائقةالحمةمنأنهوأعتقد

لافهم،معسولب!لام-الابنطبيعة-عن!لامهميزينونالمعارضينتترك

بهيؤمنونمايقولوابأنولتقنعهم،عنهحقيقىشئبأىالاطلاقعلىيؤمنون

نأالمرءويستطيععلئا.أيضاسئنتقدال!ثزيل!لامهمأنأعتقدلأنى،علئاعنه

بأنولؤمنغيرفاسدعقله!انإن،الآبمنأتىقدالابن!ونحقيقةئدرك

جوهرذاتمنضذرقدأنهأماا.ؤيذاقدالابنغيرأنآخرشيئايعنىلاهذا

يعرفعقل!لعلىأنعتقدوأ13.مؤخزاأجرشاهالذيالحواربتنهفقد12الآب

الحوار.هذايشجعأن،العمقفييبحث!يف

يمنالتيالاعتراضاتأما،هذافيراغئات!ونأنطيبأمرانه:إرميا

!الآتى:فهىحججناعلىيثيروهاأن

الجديد.العهدفي!ماالقديمالعهدفيالفهئدعىفقطواحدإن:يقولون

الربيصرخوأيضا.إ"ؤاحذزلثإلئهاالزلث:إشمزائيليا!إشفغقالقدموسىلأن

ؤقغ،الأؤلالزلبنا"أوأيضا.اقيي"هإلةؤليسقفؤأناآنا!الآن"أئطروا:قائلأ

الأتبئة:الخياةهتيإؤقذ؟للآبيقولنفسهالابنأن!مافؤ"16.آتاالآيخيىلق

لىإيشيرواأنبسهولةيستطيعونوهمؤخذك"17.الخقيقتيالإنةأئتيغبرفوكآن

حججهم،مستخدمينتفسيرهاعامبوجهوسيحاولونهذهمثلعديدةآيات

لاوأنهالحقيقىالإلهفقطهوالآبأنبسرعةسيؤمنالبعضأنيتوقعونوهم

قط.غيرهآخريوجد

حوهرنفىمىللعلرقعيرموالآب،لحوهرالذاتىالمولودأنهوبالآبمعخصوصةلصا،ل!1!!"11

ا:الثالنةالرطلةالالقالمرحع.القدسالروحعىالرسانلاناسيرس.تا/،!"

المحلدالالانيللدراساتايأرنودكىالمركريوحاإبجلضرحكيرلر..ق"الا!لحوهرصل19"الموأسدحراالألر!!

أد9!!الأو!ا

29،49،5979،عرولايحدبد41(ص)الطرالالىأحواريقحد؟

:4.آت

32:93.تث11

4:4)سر(.إكأاا

17:3.بو7
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ل!ك!مربسأللقالتالن!نح!لاا)!ا

؟يقولونبمااقناعنامحاولةفيأنفسه!ايتعبونلماذا:لىقلل!نحيرلس:

مباشرةنوافقلى-الحبيبأيها-الاطلاقعلىمجهودالىنحتاجلافنحن

نصوفقوذلكالطبيعةحسبالحقيقىالإلهبالآبونؤمنيقولونهماعلى

حجته؟تونوماذا،هذاعلىيعترضأنللمرءيم!نوهل18.الإيمانقانون

ينطبقلاهذافإنالوجود(!ل)فيإطلاقاغيرهإلهيوجدلاإنه:قالواإذاأما

ولا(91المخلوقة)الآل!ثة!لعنمختلفبطبيعتهلأنه،شئفيالابنطبيعةعلى

ئدزكوهومعهدائفافشرقاأبيهمعدائفا!ائنهوإذالمخلوقاتضمنيخسب

الحقيقىالإلهوهوالفههوإذاواحد.واحدةإليهةطبيعةفيؤتدهالذيمعدائضا

الآلهةتعددلطخةمنأخيزاتنقيناقدوطا!لاالآل!ثةتعذدمنغتقناقدلآننا

موضوعناإلىولنأتىالأمورهذهالآنلنترك،الواحدالحقيقىالربوعرفنا

ه!ذا.نفعلأنيجبآنهأظنلأنى

تقصد؟موضوعآى:إرميا

.وحدهالحقيقىالإلههوالآبإنالابنقول:حيرلس

قال.ه!ذانعم:ارميا

.سواهآخرإلهيوجدلاأنهأيضالناقالالقديمرالعهد:حيرلس

بالفعل.:إرميا

ولنفحص-03المقدسةال!تبإلىأيفلانحنالحبيبأيهابناهثا:!يرلس

الإيمالىفالولىلرحقامقدكيرل!قالىلالدكرشالحدير.."..الكلضالطالآ!اللهواحدلإله"لؤمنئد!!حيت

29.ص1هامرالطر55(0)رقمالرهالىإلىمرحهةلهرسالةلىالففطيبة،لمةمحمعأقردالدفي

الروحعنالرسانل.الطرأثاسيوس،قأضارألىيقماهة"كماأىالمحلوفاتوليرلبهليرالادإر"جت

السالقالمرحعالمحلرنة".الأنجاءلبرمىلبر"لحهوا،ب!1صبقولوابفاه.الئالةالرسالة.الالقاطرحعاغدء!ا

التالة4الرسالة

اصرسو!الىأواصلالا!الهالدىسأمصلشتاسأتولالىارعى"وشتدكرهأرصوماهاكيرسرتلوبهد

علىبحكصةيتعز!أديقررشلأراالقديونالآلاءيخصاكتهمحدكمايتالألناأحراثطاضوحيةالأموراعور

اثاشوس.قويوصح8.صالطر".عقلهلىا!لهىاالمورب!سلولصالواحىلاحرص-كتالاكأويسهحدمالآلاءا

رسالتههايةلىفبكنصالمقدسالكنا!لىحاءمامعبتطابقوالديلالتقليدصامقماالإقاداعلىالحرصرألمجة

فددإلىالآلاءمعلالتفبدلاالم!تمالرسولىالايمادعص."الشدسالروص-صالبهالأسش!ااإالأو!ا

طدوعدماالمفدصة"للكنبمطالفارنههفدلدلكنعلمنهمماعه،حارخاضىأفالدالدورالتقمبدسنصت

للرالقدسالروحعلىقارشامالهئعمرالانالىالرعمىكلمةتاتلم)س-الايةاسهلرأ-تسراصوا!لأصشىمه

الرالعةرسالنهولهالآيةهدهاناسيرس.قل!هرففد31032(،:12)متالآنى"االدحمرو،!لاأممدميصحداثيلهئعمر

الصرحهدنفلأنلأرحولكلالهةأما..تعقتحسصااثحهدا"أغدكنتاكاصبةاسثي!ساخمهاوالش

السالق.المرحعوالمراصر.الألاحبللصوصعلىمعتمذانكملهاانإلىتحتاحكدايةللدانهو!تاءكام!كشركنعليم
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لثالطا)االط!

بأنهوؤصقهالابنذعىقنؤجدربمالنفحصإدافلم.القديسينءمبتدقيق

وحدء.حقيقىإله

تت!لم.بالصواب:إرميا

يصرخ،2الرعداابنذعىوالذيالح!يميوحناأمامناسنرىإدا:حيرلس

الخق!ؤنخقالخق.ينغبر!تضيزةؤآغطانانجاءقذالفيماانجنآن"ؤنغقغقائلأ:

العونلناولقذم0،32.الآتبتةؤالخياةالخقالإتةفؤفذاالمسييح.يشوغانجييما!ؤ

ولشيرالطرلقةبنفسويصرخالابنومجدطبيعةبوضوحيعلنالذيباروغأيضا

التأدبطبريقؤتجذفؤآخز.جذاءةئغتتزؤلآإلئهافؤ"هذابقولهالأمرنفسإلى

الأزض!غقىتزاءىذلذؤتغذخيييإ.ؤلإشمزائيلغئلإ؟ييغفولتؤتجغقةي!قاي!

قدالطوباوىبولسالرسولإننقولأننستطيعوأيضاائتشير"23.تئنؤتزذذ

"لأئةقائلأ:الروحبوحىينشدداودوأيضاالمسيحيسوعوهوربعنحذثنا

الوحيدالابنذعتيلقدإذاإتهنا،21.شمؤىضخزةفؤؤقنالزث!غيزإتةفؤقن

الأسفارفيوأ!يدةواضحةبطرلقةوذلكوالحقيقىالوحيدالإلهبأنهالجنس

المقدسة.

حق.هذا:إرميا

ايضاالابنفإناالحقيقىالإلهوحدههوالآبأنطالمالنابالنسبة:حيرلس

يخسبأنيم!نولاالجوهر()فيبينهمااختلافأىيوجدولالهمساوإلههو

يعتقدونالذينهؤلاءف!ريتجهأينالى)ذا.الاطلاقعلىآخراحدمعهما

!انتوإلأالف!رذلكدونستخولوالابنالآبطبيعةلأن،بهينادونبما

وغيرمتفتؤست!ونأنهاطالماإلهة!طبيعةبهااللائقللمجدمستحقةغير

معهنحسبولمالحقيقيةالألوهةفقطللابننسبناأننالووبالع!س2؟هثابتة

نقوله؟أنلنايحقلاالأمرالذي،الآبمجدمنبذلكنخدأفلن،إلتهاغيرهأحذا

3017.!!مر

.02:ايوه!

3.3836؟!لاروح

18:31)س(.!مز

الئبات.بعدموتصصلتغييرتابلةلهىالحلرتاتلاتيطيعةاما.الإلهبةالطيةمىتغبرأىنفللاوالتىالثاتالطيعةد!
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ل!ثييللقابطمأالثالت!نح!لا!!ا

الحقيقىالإلهوحدههوفقطالآبأننقبلطالماإنهنقولأنصحيحغيروليسآ

نخردهفإنناوبالتالىالآبعنمختلفةطبيعةلهالابنآنفوؤابذلكنؤ!دأننا

؟أخرىطبيعةلهت!ونوبالتالىال!املةالألوهةمن

هذاومعالفر.هذاإلىتقود36ال!لماتمعانىإنبالطبعإرميا:

فإنحقيقىإلههوالابن!انإنبإنهيقولواأنفيالحقلديهمفالمعارضون

اثنين.بإنهالقولالىسيضطرنابلواحدهوالفهبإنالقولمنسيمنعناهذا

بالمزة،واضحةغيرهىبهاينادونالتيالنريبةالأمورتلكإنحيرلس:

بسرعة.تنتشرالتيالمعروفةالتجديفطرقمنطريقةأنهااعتبارهاويمن

نأبالحرىبلالتجديفهذايأتىأينمننفحصأنهوليسهدفناأنغير

إلهوأنهالآبالقهجوهرمنؤيذقدالابنأن!يفندركأنيجبأنهنعترف

للآبماىلهوان،ومختلفةغريبةطبيعةمنيولدلموأنه37حقإلهمنحق

جؤوالابنالآبمعالقدسالروحنحصىواذ28.ائا!ونهعداالجوهرحسبا

الإل!ثى.الجوهرفيمساوواحدلثالوثنسجده!ذافإننا،الواحدةالألوهة

نأسيم!نفإنه،أقانيمثلائةبوجودقبلنالوإنهقالواإنل!نإرميا:

(.آلهةثلاثةيوجد)أىمثلثةالألوهةأنحينئذنفهم

هذا.ليستالأمورأن92تعفمناالإلهةالحقيقةفإدطلنابالنسبةحيرلس:

طيعته،لمرلهاشايلدالىلالدالأ!إنحيث)،ابى""أ!"،كلمة!أى!

القمطنطيى..الماوىالأيمالىقالولىنصبح!

الآ!لثهمالهولالىالمخلوتاتكلعىحرهرهلىمحتل!لكولهالجحدالال!ألوهبةحقبفةاثاجوس.تيرصح8!

وجثعهيحتلصلاوهوبالآبالحاصالكلمةولكونهالجوهر،حصالحلوتاتعنغريصإنه:أوحيثفيقول

نبقيةمجمعفياعزلواحيصاالآباءأدركهساوهذا..الآ!جرهرنف!منألهيقصىفدلك،لههوللآ!ماكلإلى

"كليقولاديطيعلاالمحلرقالجرهرألىحيذاتحقفرالقد.حوهرهلعسومنالجوهرلىللآ!مساوالاب!أد

رإلحيثولدلكارلئا،ي!سولملداتهلي!كائتافهر،بدايةلهالمحلوقالحوهروحودانوبلى"هرللآ!ما

حوهريكودالىالضرورىفصنللالن،هىللا!واشدكرهاالالقاياضاءكلإنوحيثالحصانصهدهلها،س1

الله،حراصرمملكفهرعلوئاحومرهيكولىاديم!سفلا.البلهدا.الآ!حومرسم!سهوللمحلوقكيرالال!أ

صد،:هدفرةالالقالمرحع:القدسالروحصسرالبودإلىالثاليةالرسالة10اللهئعز!هاوالنيلهالىالحواصتلك

303.الالقالمرحعالاربرببر.

لالالهياتالاطقعريعوريرسالقدي!فإدولهداالميحىاممالالىوحرهرناأساصناتعلبما،الالوثلمفدةالنعلبميمثل9!

دفاعهولالالىالقدسالرشحألوهيةع!دفاعهسياقلىاثاصيوسقويقوا!"الايمان"ر(سلاكلاالعقيدةهذهيصف

اعطاهوالذىالدايةمىهوالدىوإمماكاوتعيصهاالكنيسةتقيدإلىنمطر"دعوناقاثلأ:والوهيهالثالوثوحدةعن

ينغيولامسيحئايكرنفل!منهيسقطوشالك!يحةتاستالأساسمداوعلىالآلاءوحمظهالر!للهوكررالر!

الظرالفدس".والروحوالالنالآبفيللاهوتهوئمترسوكاملتدوسثالوثيوحدوإذالعدميصاكدلكيدعىأن

83.-ور2ص28ةالأولىالرسالة49910الآباءدراساتمركز.صابيونالأسقصإلىالقدسالروحصالرسانل
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لطلناا)االط!

نؤمنإننانقوللاوبالطبع،.3القدسوالروحوالابنالآبباسمتعمذناقدلأننا

تتسرعإدافلماذا3.االقدوسالثالوثفيممجذةواحدةبألوهةل!ن،آلهةبثلاثة

فلقى،مرلىل!حوزبصد.البورحبة"الحلواتفيعابدبة"تمالبمكتا!لىالفدوسر.الالرتعفيدةأيصئا:-الطر

وأيشا:3د21صر4002اغاهرةاالآلانجةللدراصاتالأرثوذكىالمركرإصدار

+ام+أ+:ا+؟أح+حءلاحالاهح144هم5!املأ؟حأم3أ،ا+!،لمي!؟حح4740!ا+هاأ،891،،!411ر.

اضلالةاالأقابماألومبةنجمعةاكلا!انع!صانلوث،بالمالمعموديةلسرممارسنهالىالكيةانعلىالآباءيشذد3

والدي"اض!حبلا،)طفرأثاسيوس.قييهاوالتيالواحدةالمعموديةنخرىاساسهعلىوالذىالواحداكافاوهو

قالجماالالوثفيواصقهااصسهاالر!يأنالجامعةالك!يةا+ممانهوهدا:اويقرلالك!يحةإلىالانضماملهيتم

عنصرايودإلىالثالثةالرسالة(.الدسوالروحوالابرالآبباصموعمدوهمالأممحمعوتلصدوااذهبوا"للايذه

نعطىواحدةسودبةونوحدواحدهـاممانواحدةانالوت"فالوهةبفولوأبفئا.6!فرةالابقالمرحع،القدسالروح

.قأنبالايهروالحدير7.:فقرةالالقالمرحع،القدسالروحعنسراليولىإلىالثالنةالرسالة".التكميلهووواحدفيه

ىأالنكيلسرجدوىعدممنحذرهمتدكانالالنألوهةألكرواالدينالآريوسبيريأفكارمحارلنهوأثاجوس

إتماملفقدانيخاطرودفاممالآريوصيونهولاءاما:افيقولالآ!ألوهيةي!صولىولالالىالال!يكرولىلأهمالمعمودية

إلكارهمبسىحففةباىبفرولىلاوهموالال!الآ!لاصمبعطىالرإنمامإدكادلألهالمعصوديةبهواعىالر

طفىبكولىألا...أحرأشالأنفهموبصولىالحفبفىالال!مكريرالحوهر،لىئلههوالدكلطمه،هوالدممطللال!

علىبعبنشنلهيىل!لهالحممةلىأماحارحى،مطهرلهأرإذ،الجدوىوعدمتمائافاركابشرلهالدىالمعصودية

رب""يالساطةيقولشلير..ومحلوقحالقلاصمللوالال!،الآ!لا-يممذونلاالآريوجينلأنالموى؟

المشقيمالايمالىرمع...مقيماكلانأيضئاعده،يدعوهالذىالاعممعالدىدلكهوللالمعموديةيعطىالديمو

لأفكارمحارفيلىالابمالىالوحهمدالفسبنحدمالهكما.،2الآربوسببرضدالئالبةالمقالة(.المعصودبةإنمامياتى

إنضصائالي!تمارسونهألكمتحسبودالدى)المعمودية(اليهصيلإنأ:فيقولالقدسالروحألوهيةأنكرواالذي!"المحردرلى"

هوفصن..الذاتىلكلشهحلقهاالدلىاللهمعالحليقةوتضعودباللاموتالمحلوقتمزحونلأنكماللاهوتإلىتائا

ملاكهو.تقولور.كماالروحكانإنلأنه..؟الحليفةسالذىالروحللاللهروحلكميكىلمإنلالئهيوخدكمالدكط

مجبواأرحلقوا،الذيرالملانكةمىففطلواحدلي!ضرورئا،يكردإدا،افالوثمعمج!الوتتنفىولىومحلوق

الانضمامطق!فإلىوهكدا.اللاهوتفييحصىلاعددللنالوثلمدفيماههاكيعودلاولذلك،اللاهوتمع

الأولىالرسالة10تقبهبأكيدعيروصاروهناكهناليرسقسمهوطقسكم،ألهيظهرأنهنكررالذى)المعمودية(

وعلاقنهالراحدلالالوثالايمادصتعلبصهاثمابوس.قويتالع.92:الابقالمرحع،القدسالروحصصاليودإلى

دلكأركصالالثه،متحديرمجملماإلياالمتم.بالالرتالأكلادانكصالأله:اليقرلالثالوتاصمعلىلالمعمودية

الروحلدونوالاب!الآ!لاسمأووحدهالال!لاسمأو،وحدهالآ!3لاوبفصدالالوتأنانبمأحدبستعدالدى

هكدا)لالمعمودية(،صمهألهيمزضالدكطودلكنفههو،مكتحلوعردغالكيريطلبلصيتاياللا،القدس

لدودهوبلالاسولاالآبلهفيم،المخلوتاتمستوىإلىالروحيرلشأو،الآ!عنالال!يمصلالدىذلك

الآبنعطىالتىالمممودبةاركمايالىمجنايكولىانإلأسئأىيكودألىوكلكرالمومى،كبرساضروهرإله،

03.الأولالرصالة.الالقالمرحع(.واحدمولالنالوثالابمان!رواحدةهىوالروحوالاس

الالنشحئدلهاواسئلى،لهظلأالقدمالعهدوشخصياتأحداثكانتالذى"المح"سزليانمحاولتهيا!

!الىشالملكيرمرشناىوإلىلوحيرمزقنكانوالىالطوفادلحادنةشرحهعالفي.كيرلرقاوصحالوحبد،

الجومرلىالواحدالقدوسالنالرثإلىوصوحلكلليرالمقال!هدهإلى"لحيفول.الح...و(لعادهمقالهتير

المقدسالكتا!فيوردماإلإذااتها:لقرلهالمفاي!هذهدلالاتلرحثم".تمائاكاملةالأمةالط!يعةأروإل

دراكاحمبنيلعالدىالملكعرصلكىالفلكطرلمذاكانلألى.ال!مالإلىترمزوالتيدراعاللاثمائةمحصوصر

ذوإحدثإلبهم!لإنضاهـبسبحاتسعمىالخسبزفإلىالكحالكحالهىالتىايألوهةوحدةع!حبذايعتر
لأ.ا-اهذهسوىاحرثىاىلايعلىفلاالملكإرتماعأما.واحدةهىالالهيةاالطيعةلأد

كواوشصعإرتماعهدراغا"وننيربفوليألهوايأعظم.الكللوقهوالديواحددراعإلىأبمناويتهىعرات

واحدةطيةلهادإلآأقاليمثلالةهرالقدوسالثالوثببنمااى1(6:6)تك"فوقسدراعحدإلىونكصلهالفلك

فيمتحدودوا!مواحدةلطمبعةنوسإناإلأأتانبمئلاثةالقدسوالروحوالال!الا!إلىلفولكهاإلىولكسا،إلهية

وأدحلالالاكلانالميحختصاتدحافرف".منذراعحدإلىوتكمله"لقولهإليهأشارماوهداواحد،حوهر

!أى.الارنوحلأناالمامداليرالىمنوشحوالمرتخوفعلىلنصرإليهاندخلفلككمثلفهىالكمية!لى
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ل!لممرللفابمأالتالنانحالحلأ"

الأمورتلك33،بشزيةلأف!ارالعقلتفوقالتيالأمورتلكتخضعأنمحاولأ

لأنشك؟!لمنالخالىبالإيمانفقطإليهائنظرأنيجبأنهأعتقدالتي

ولدلبالمزةلائقغيرأمرهوالألوهةطبيعةوعنالثالوثماهيةعنالتساؤل

نفرأنفينرغبأنهىالتقوىفإنذلكعسوعلى33.التقوىعدمعلى

ياإذاأتوافقالواحد.الإلهالقدوسبلثالوثنسجدأننا!يفسليمةبطرلقة

المخالفونبينما،صحيحةبطريقةبهاونؤمنالآمورهذهنفهمانناعلىارميا

علىتخطرلاشاذةوأف!ازاغريبةآموزايخترعواأنالطرقب!ليحاولون

أحد؟ف!ر

القهي!ون!يفلن،ذلكيحاولونأنهمأعرفوأنا،صحيحارميا:

؟الخاصآقنومهوالابنالآبمنل!لإننقولبينماواحذابهنؤمنالذي

حقيقةاعتبارنافينأخذآنهوالأمرهذافهمفييساعدناماإن:حيرلس

حفظمع،واحدجوهرللأقنوميني!ونبهاالتيالوحدةتلبا،الجوهروحدة

لال!ضا!ئرتإلرايم،عوض!حورحالاحتترحمة.ا،ممةتعيقاتأى"حلافيرا"الطر(.معاسب!صد.المبح-

.61صر4002يوليوعدرالتكرير،سفرعلىالئانبةالمقالة.والحدامللنبا!الثهرى

"لأ!.لقولهالهراكقةال!!ارعريعنق،ال!د!الر:حألوهيةصصابيررإلىرسانلهلىاناجوس.قأنمجدوايمئا

عق!أفالأر1الابمايصر!لاا-قيالح!مةممقايي!لفتحهادلامجوزلاالايمانلراسطةإلياستمالذىهذا

للفءالأاكضاءا19يدركأ!يم!"حمه!أى،المحلوقةالطبةعلىتعلرالىالأمور،بإحكامبعرأن!كلكه
صصر!حي-

اهراطغةنوحبهعلىويعزص!.آ2ص17ولى9ا1الرصالة،4991الآباءدراصاتمركرها".بمطقوااويمعهاأد

الأسلةاحددتلتوحبه))إريتوألهواب!أولأكىلهبونواأنعيهيميجبالدىالالوثحبقةحولللأشلة

"وتار".لقولىالمهيرمعالايمارلاللكلاميةلراحيرلواسطةلائسلملاالألرهةيأنحويةجر(ةيكوناللهعن

68.ص02:الأولىالرسالة

ذإالموى"عدمعلىدليلمروالإيماليةالعقاثديةايأصركلصوأيصئابلالثالوثماميةسفقطليىالتاؤل

فضولييرل!صدلاانيحبانا(يصئاكيرل!.ثكتبو(لىصقكما(و،هىكصاالحقانقهذهلكلسئمادمج!

لطر:لاتلاكهنعىلاالايمادمنالذيلأنوذلك-لالاكلانتلناهلىالمتهورلالفحصمجازفوالآذلك،مناكئر

ص!للناكدتجرتةعاولاتكلصبعيدكليةالحيقيفالايمادا!ائا.لي!العقلانالمحثعلىيعتسدوما..اخرى

لصمصطرود"نحنم(:)315-367لفرلابواتيمااس!فهلارى.قايضثايقولهذاولى7.اصانظر"صدقه

وأدهايطقلاالتىالأشياءعننحتروأدالمرتفعاتنلقوأنمباحغيرهومالعصللأدوا!ذلبنالهراطقةاحطاء

للاسوطحديرالآلىعابدي!،وحدهالاكلادحلالمنالوصايانهفذالىعليناينميألهومع.محطررةامورنتاول

اشا،كصاتوصفلاالنيالحقانقعنلانصير،الصفقةلقاقدرةلوسيعمصطرودفصالفدسالروحيوفرحينمعه،

ألى!بماكانئرىكلاملطلضعحينبالمحاطر،محفرلةمحاولةفينحننتحاوزادالآخري!تجاوراتلصمجبرون

نضعأنعيفاتعينتدحيث،والمربالخطرالموق!هداإلىحرلاتدخيانتهمإد...مقدصةبرهةعفرل!الىيفظ

.2،25:افالوثعن".الأعماقيونحفتةللغايةصابأمورعنالسصاءو!قهقدتماالعدتدهامحذرةعارات

ح،ا+ح"4،آ3لمهح"،دا"!م،"5ح"أاه"4!ح!أأ+لا7كل!أد-عآه!ح+ح+ول3!ح55أ؟5،*ول."+0(8.ح

36.".25.107.



لطلناا)االطا

34البسيطةالطبيعةإلىالإزدواجيةتنشبوالأ!أقنوممنهماىيخصما

عننتحذثعندماالطبيعةبساطةنخدشربماأنناالخوفبسببحتىولا

حقءمهوالجوهروحدةعنالحلامأننبثنأنونستطيعأقنومين.

لأنأنهبمعنى.المقدسال!تابفيالابنعنوردتالتيالشهاداتكلمن

القههوبطبيعتهالابني!ونأنسيقبلفإنهبالحقيقةالفههوبطبيعتهالآب

وليستالجوهر.نفسول!ثماالخاصأقنومهمنهمال!لأنبسببا،بالحقيقة

ذاتهفيلهالابنوأنالآبذاتمنالابني!ونأقعدالذلكأخرىطريقةهناك

والآبالابنبإنيقالمائفهمأنيم!نالطريقةوبهذه،ؤتدهالذيطبيعةنفس

عنيعترلملأنهؤبخقدفيلبسأننجدالمثالسبيلفعلي،وه!ذاواحد.هما

وضوحوب!ليرىأنالمم!نمن!انواذ.ضحةواب!لماتللمعرفةعطشه

والرب"35.ؤتحقاتاالآلتليناأ،شئذ"ياقالفإنهالابنشخصفيالآبالفهطبيعة

زآييآلذيافيفئ!مقياتغيرقنيؤتغفذتةقذ؟زقانأقغ!غ"آنا:قائلأأجابهقد

ؤالآلتالآبفيآتاآئيتؤجمنآلشتالآقي؟آيىتاأئتتقولف!يفالآت.زآىفقذ

جوهرمنمولودالابنأنبمالأنهحقهوالربوقول"37.ؤاحدؤالآفيفيأ"36."آتا

طبيعتهخلالمنيستطيع()الابنوهو،الآبفي!ائنبالقطعفإنه،الآبالفه

نأوبما،الابنوفيبالابنإلأئذزكلاالآبأنوطالما.ؤتذهالذيطبيعةئظهرأن

وأعتقد.أيضاهوفيهتونؤتدهفنطبيعةفإن،38الآبجوهررسمهوالابن

علىيسرىمنهماآىعنيقالماإننقولأنيجباته،نؤمنماوبحسبآيضا

المجد.نفسل!ليهمالآنمنهما!ل

بدايةهوالةبهببيانل!نقامقاللةعبرالسبطةفالطبعةمريهة،وغبرسبطةطببعةبافاالالهيةالطبعةترصا!

.901ص،5هامثرأبفئاالطر.الالفام

8:ا4بو

.90:1،ا4بو!3

03.ا:.ير37

اصتحدم،السميطةالالهةالطبعةلى"الولادة"و"الخلق"صمنىلينبحلطونالذبنعلىردهبقد:3.عصاانطر8!

حوهروجماءعهئعبزا،الد!المحدرسمهوا،ل!1الىلعتقدأدكلكن"كيفتاثلأ:وت!ألالآيةهدهكيرلىق

طيعتهلىنحنلفاكادإناوحوفاءمحردكلصاتولادتهإدكات(ومولرذا،كولهإمتبار!طنلكيكىاإد،الآ!الله

لاقىضصأيفئاالآ!امحصألىم!يمنعماالديماالحالةهدهوفيالمحلوتات؟ضسئحصولدلكالآ!ع!

حوهرهورسمصورتهماداملتعيرتخضعالتىالكائماتباتيمثلالآبلعترأدلدلكنتيحةونصطرالمحلوتات،

الآ!سمولودموإدالآ!سلهاشهودالاسأرلتة"إلىأبفئا:وبفول66.صالظرللنعبر".أيصتاحاحغا

الطرالحققةمدهلأبح!اوالعبالسصممملوبعطىدلكالاثماتالالفةالآيةاسمسويتشهدلالطية".أرلتا

81.صد



ل!تبمللفابطلأالثالنالةحالاثا"

والابن:للؤبالذاتيةالخصائصشركةعنأمثلة

:الأولالمثال

بهذا؟تقصدوماذا:إرميا

قائلأ:الآبالفهعني!تبالطوباوىبولسأنصديقىياتعرفالآ:!يرلس

اف!ل"93.!ؤاللالفهيوق"!ئي

هذا؟معنىوما:إرميا

الابنطبيعةويزئنللابنالمجدنفسأعطىبولسفالقديس،انتبه:حيرلس

الإبنعنخرآموضعفيقالعندماوذلكالآبتمخدالتيالأموربتلكالوحيد

04.الل"!ؤالليفلأ"اللتي

هذا.قاللقدنعم)رميا:

ذلك،حدوث!يفيةعنيتساءلأنسئم!نهالمرءأنإذااعتقد:حيرلس

الفهبأنهال!لمنوئعرفوبوجدال!ليملأالآباللهأنطالما(سيقولالأنه

مجبرلنفنحنولهذا.الابنيملأهاأنيم!ن()متبفيةمساحةأىأرىلافإنى

فإنفحينئذجوهرتاالاخرجؤمنهماالواحدي!نلمإنبأنهنف!رأنعلى

!افياسي!ونالملءلأن،لهلزوملاسي!ونالآبالفهبواسطةال!لملء

حينئذ،ال!ليملأالآبالله!انإنأنهإذذلكع!ساو.الابنبواسطة

وقادر!اكتالآبأنطالماداعبدونالابنمنلللافعطىالملءسي!ون

شئينقصهال!لأنيثبتأنللمرءيم!نو!يف.ال!ليملأانعلى

نأتجداصديقىياوه!ذا.ال!لهذايملأالذيهوالآبالفهأنطالما

تمجيدهوأن،معنىبلاهى-المعارضينف!رفي-يوحناالح!يم!لمات

نخنجمفئبمااؤمنوالقديسينالابنعنقالعندماحقوجهبدون!انللابن

طالماالابنملءمنأخذوهاالتيحاجتهم!انتشئفلأى،أخذتا"ا!تجميعآ

:28.هااكوكا9

.:23األصإ،

ألومينهننتو(هاالمحلرناتلانىطيةع!الالىطيعةإخلا!يوضحماالايةهددلىكبرلرتيرلى.16:يوا11

الال!كماملءمى.مئهصناحدضئكا!إلىنحتاجا!اوحدتالتىألالاليةاوالطبيعةمئهمىلاحد"ص:لحيفول

طبعنه،ملءسبعطىالاسوةداكادتاحد.أدتحتحقلصكلعلىنتدفقالالهةالعموعطةالأصلىالوعس

محسص-الحصبعبعلرلهوللال!ا!ذىاامحدداتلهاالحليقةألىاحدبعتقدألىبم!س!كيصناحد.النيهىلالحبقة



لقلثاا)االط!

وت!ون،وحدهالآبالفهفيموجوذاإليهاحتياجفيالخليقة!انتما!لأن

غيرء؟أحدأىمنلشئمحتاجةغيرالخليقة

.بالصوابت!قمتلقد:إرميا

الآبمنىمنائمعطى"الملء"هومابالضبطنفحصوعندماحيرلس:

منقسفاالجوهر!انإن،أنهمئال!لبالنسبةإذايصيرواضخافإنهوالابن

نأإداهذايعنىأفلنالجوهر(،)فيمختلفينيصيرانأنهماحتى!ليهمافي

به(9)الخاصةطبيعتهمعمتناسئاسي!ونمنهمال!لالخاصالملء

حتفا.إرميا:

إلهية،هىأفعالهست!ونفحتفاحقيضالههوالآبإنقلتفلو:حيرلس

علىقدرتهأنذلكفيتبعالحقيقيةالألوهةمنمجزدهوالابنإنقلتلوبينما

إل!ثية(.)الغيرطبيعتهمعحتفامتفقةوست!ون،إل!ثيةغيرطبغاست!ونا!للء

ائمعطىالملءأنوطالمامتساو.وغيرمزدوجفيناالملء!لسي!ونوه!ذا

أعلىإلهىملءهوإذاالخلاصنالواالذينل!ثؤلاء!افئا!انالآببواسطة

الطبيعةحسببإلهيليق!مايعمللاالابنانحقيقيا!انفإذملء.!لمن

ملءأنقبلنالووايضا)الآب(.ملءمناقلغيرملءإلينايضفلمفإنهإذا

نإنقولوأننف!رانإلآيتبقىفلنلخلاصناوضرورىوهامنافعامرهوالابن

ينقصه،ماال!املالىأضافقدالأصنروان،الأدنىإلىاحتاجقدالأفضل

لخلاصنا.!افياي!نلمالآببالفهالمعطىالملءأنحقيقئا!انإنهذا

ه!ذا.الحقائقبهذهإيمانناي!ونالآويجبسخيفاتهاموهذا

نعتقدهومابهنؤمنفماال!ثذيان.هذا!لبعيذاعنائنقيأنيلزموبالتالى

والابنالآببواسطةفيناالحادثالملءأن!ما،42واحدوالابنالآبفعلانهو

ويعود.381ص9002الأولالمجلد،سابقمرحعيوحا،إنجيلشرح".ابيهكيانبكرامةالكلويموقالحاصة-طبته

.137صانطر.أخرىمرةالآيةهذهلاستخدامكيرلر.ق

لىلنا"نعسة:13ا3كورنثوسأهلإلىالئاليةالرسرلبولىرسالةفيحاءمااستحدمانأثناسيبرس.قسبقوقد!"

الطبيعةيووحد!مافالوثاقايمألوهةعلىكداويدفلحمبعكم"معالقدساض:حولركةاطةومحب!المشحيسوع

السةانوكماالقد!ر،الروحلىلالاب!الآ!مىالثالوثلىتعطىالتيالالهبةالسةهذه"يأن:فيقولوالمعل

فيهلركحيمالنا9.القدسالروحلىإلأالعطيةيشركةلايكونلافإلهه!ذالالاب!،الابسهىالمعطاة

ماالىيعنىلادالرصراتواحدهوالالرثدعلأدسقممارتصح.نفسهالروحوش!بهةونعحةالآ!امحمةلاتكود

،331،.الالقالمرحعالفدسالروحعنسراليولىإلىولى19الرصال!ومحزثا".نوغاواحدسكلبمطىبعطى،



ل!ثيهللفايسأالتالتانحالاا)!ا

التيالطبائعآنفالواقع.واحدةهىوالابنالآبطبيعةلأنوذلك،واحدهو

لاالغربةحدالىتمافابينهافيماتتباعدوالتيالتباينحدإلىاختلافهايصل

ل!ن.ال!ائناتمنآىفيوالمتطابقالمتساوىالفعلنفسلهاي!ونأنيم!ن

متشابهة.وغيرمختلفةأيضاالأفعالت!ونفبالضرورةالطبائعتختلفحيث

يحدثالملءأننفهم!يفآسألكآنآريدأنىغير.حقيقىهذاإرميا:

ومتشابه.واحدالملءهذاأنطالماوالابنالآببواسطةفينا

وهل.الحقيقةهذهشرحفيصعوبةولامانعهناكليسبالتأ!يد:!يرلس

الذيذاك؟القدسالروحمعونةسوىذلكمنتمنناأخرىطريقةهناك

لأنه؟43الإلهةالطبيعةشر!اءيجعلناوالذي.الإلهةبالنع!ايملآنانفسههو

آغطاتاقذأئة:ميناؤفؤمي!نتئتأئناتغير!"بفذاالمسيحتلميذ!تبه!ذا

زوحإ."44.جمن

القدسالروحبواسطةوالابنالآبمن!لمنالملءفينايتموهلإرميا:

؟حدةعلىمنهماواحد!لمنيتمأم،مغاالواحد

ماعلىتتعفملىالتساؤلالىيدفعكماغيرأن،ارمياياتمافا!يرلس:

صاروقدف!يفوالابنالآببواسطةفينايتمالملء!انإنأنههو-أعتقد

أيضا؟القدسالروحملءفعلفينايئمأنتافاالملءهذا

إذا؟رأيكهووماإرميا:

للابني!نلمإنإنهوتقول-طبيعىهوو!ما-تف!رأنكربما:حيرلس

فيأقل-هؤلاءيعتقدماحسب-الابنأنطالما،الآبلطبيعةمساولةطبيعة

فيشيئا(والابنالآب)أىسيفعلان!يفأعرففلا،الآبجوهرمنجوهره

!يفوحينئذ،شئ!لفيومتفتراللآب(مساوغيرالابنآنطالماداخلنا

فينا؟تغقدوالابنالآبملءأناعتبارسيم!ن

من!انإن،وحدهالقدسالروحبواسطةالملءهذافيناسيتم!يفثم

الاسألوهيةصدلاعهولىأحرموضعفيالفدس،الروحومراهصونعمعطاياوشركاءلكردأدممعى4:ألط132

كلصةالاسمععلاتةأ!اعلىالقدسالروحطريقصتنموالنيلالالنعلاتتاعنأئناسبوس.قيتحدثالمنحسد،

رثودكسى19المركزإصدارالآريوسببر،صدالأولىالمفالةالظرنعالبمه.لندعبمالآبةهدهنعسمسنحدئاذانه،الله

.61ففرة،الآلانبةللدراسات



لطلناا)االط!

هذاإلينايحملأنهمع4!خادمهوالابنالآبملءفعلفينايفعلأنهالمحتمل

والابن.الآبطبيعةنفسهاهىالتيالإل!ثةطبيعتهبحسبالملء

بالفعل.عقلىفييدورماهوهذالأن،معقول!لامكإرميا:

يم!نهقنإنأقولأنويم!ننىالأمورهذهنحوحديثنالنوخهإدا:كيرلس

الطبيعيةعلاقتهيفقدأنبدونأخرىأشياءفييشتركالآخريجعلآنبذاته

قن!لانأعتقدلأنىلها.مساوأنهعلىتدلبطريقةيتضرففإنه،بها

ي!ونوأنلابدفبالضرورة،القوةفيمتساوفعلبينهمفيمالهمأنئظهرون

الطبيعة.نفسل!م

نأأستطيعحتىمثالألىمعطياحديثكفيفضلكمناستطردإرميا:

آتابعك.

المثالسبيلعلى46الشمسإنلكوسأقولالشرحفيسأستطرد!يرلس:

محدذانظافاوتتبع،هناكعالية،ذاتهحدفيواحدشئأنهاعلىوئدركئرى

بالموجوداتوتتصلأشعتهالأسفلئرسلالشمسهذهخالقها.قصدماحسب

!سىللطةبعصلفإنهوالالن،الآبمعالحوهرلىوواحدر!انهلسصالقدسالروحأدعلىكيرلس.قيخذد15

إلى"وإرسلبقرللاحمهالجسو!الإلهىالفداس!الفدسالررححلولسرصلاةولب.ولب!كحادمالإلهةطببمته

للطةالفاعل...المحشالربمتغيزولاالمسحيلعيرلايأقوم،الكاننالقدرسروحك...المقدسعتوكم!اسعل

.467ص2002الئالثةالطبةالبراموسدير.المقدسالحولاحىول!كحادم"أحهمالديرعلىالطهرمرلك،

لاوهوضن،لكليخرنافهوالرحيدالالنمورةهىمايعرفلأله"فالروحيقرل:142625لوحاشرحهوفي

دود.يعرفواد،روحههوللأحريخقلكلحاتالذيالحادمرتبةي!نغلانهيبدولالكىلالتعقمالمعردةهدهياخد

هذهنفسيكرروايفئاللقديين".الالهةاياسراريعلىف!لهفيه،كائ!وهومههوالدكطزلكيحصما.كلتعئم

اللهلى":أهرللآبما"كلا:ها6ليوحاضرحهفييخقولالفدسلالروحالآ!علاتةجهةمنلكن،الحقيقة

لا.اصارهلهموبعلنالقديينفييمكنبراسطتهالذيالقدسالروحأىذاتهووداتهمنالداتىروحهلهالآب

مابفررموإنقامولاإلفصالبغيرمهوفبئقحوهرئافبههرلألهلالحرىبل.حدمةوطيفةمجرديمارسالروحكألى

بالحيقة،إتحادلهاللهلأن.نفههوأيفامجمهموماوهذا.يصبرمهوالدكطفيهكائ!موالديلدلكخاصهو

عندالقدس"الروحمقالانظر10الحوهرفيمعهواحدلألهالوحيدالاسيحصالروحرمداالروحلىالهلوا!ةفقط

.4991الآلاءدراساتمركزالآباء".عدالفدس"الروحكا!ص!نال!هبد،عدلصحىد.الفدب!كيرل!(،

وهداللابى،ضاهذاللخادناليرالقدسالروحيقيراولكل.لفولهالالهةالحقبقةهذهلصأصروسيرس.قوبركد

الآباللهيأدضىكليعرفانمجبوالاهدللابنشاهدفالروح:26()يوهالى"ثمهد"هونفسهالالنيقولهما

.24صالأولالكتابأ83!انطرليوسالقدي!مرصسة.القدسالروحكتا!.ضاهد(أيضماهو

انمال:صبلعلىانظروالالن.للآ!الالهىالحوهروحدةلاثاتواشعتهاالث!ثيهالآلاءاسنحدمماكئبزااآ

رنومحى19المركزإصدارفلتر،موريرحوربصد.ونعبفاتاليونانيةصنرجمه،الكلمةنحد،أثاسبرسالقدبر

إصدارالآريوسيينصدالمقالاتايصئاانطر090190ص3فقرة32المصل4102ثامةطعة،الآلانةللدراسات

.\ه:5فقرةالثالثةالمقالة330فقرةافانيةالمفالة13،250فقرةالأولىالمقالة،الآبانيةللدراصاتالأرثودكىالمركز

،16الأولىالرصالة49910الابانجةللدراساترنودكى19المركر،صرالهولىالأصقصإلىالقدسالروحع!الرصائل

.2:الالةالرصالةحقمى".إلهوالالنحمفىإلهالآلىحقفىرلورشحاعوالابرلور"الآب91،02.03،

5.ح.45"773الئاصالكتا!،آذوميوسضد:الىعريموريوساغدي!ا



ل!تبرللقاب!دالثالنالةح!لء"

الشمسطبيعةمعرفةأردناوان.بالحرارةالإحساسإليهاوتنقل،الأرضعلى

النار.وتشبهملتهبةلأنهاجهد.بدونذلكنستطيعفإننا،ا!تسبتهاأينومن

الأشعةمنذلكيدركأنبسهولةيستطيعواحدةلمزةولومنهااقتربقنوى

منها.تأتىالتيالساخنة

غيرأمرلأنهبهاالشعوريم!ن،بالفعللأنه،بالصوابتت!لمارميا:

ذوىأمامواضخافيهتت!لمالذيالأمري!ونلا!يف،بالمثل:حيرلس

؟العقول

تقصد؟ماذاإرميا:

منهاتصدرالتيالأشعةطبيعةعنتختلفلاالشمسطبيعةاناقصد:حيرلس

فعلي!ونأنالمم!نمن!يفلأنهبحرارتها.تتأثرالتيالمخلوقاتوتخترق

الشعاعأنحتى،إشعاعهمصدرهىلهبالنسبةالشمسوطبيعةمختلقاالشعاع

تشعه؟التيالشمسجوهرنوعيةنفسلهأنعلىئدرك

مختلفا.الشعاعي!ونأنيم!نلاطبغاارميا:

القدسالروحطبيعة

بتدقيق،الأمرولنفحصالقدسالروحطبيعةعنللحديثالآنتلط:حيرلس

أخرىأموبىعنللحديثيدفعناالوقتلأن.هدفهعنحديثنايخرجأنبدون

لىوبالتاوالابنالآبمعالقدسالروحنحمسبهل.امرلنحدأجؤولنف!ر.مهمة

لا؟7"أم،الواحدةالإل!ثةالطبيعةنفسله

آخر.يحسبونلاومعهالآبوهوالحقيقىالإلههوواحدإنهيقولون:إرميا

يحسبلاالقدسوالروحالابنفإن،هؤلاءيقولهماوحسبوبالتالى:حيرلس

هى-والتيالعديدةالمخلوقاتضمنيحسبونهمابلحقيقئا،إلئهامنهماأى

الآب.جوهرالفهعنالئعد!لبعيدةوهىالابنطبيعةنفسلها-قولهمحسب

دأيحورلاكماألهبدكوالم"لا!مألوهبنهويكرودا!دساالروحبحارلودالدب!وصصأدأثهاسيوسالفدب!لسق17

امملمةاص!الروحيعصلرلىإدفإهم.بحنام!!داواحد،ا،لإالصحيحالابمارعلىمحالطيرالا!صالاسلممل

معاير"لوعوص!عريةط!يعةمعها:يحنطودا!ألوحةيمرقودكهـم9التالوتنيراحدذبألوحيةبالاطارلعدبحتفطودلا

.2.الأإلمىالرسامهالالقالمرحع



لطلثاا"ال!ا

القد!الروح!انإنفيناايضايوجدالذي،القههوفنعنهؤلاءوليذئنا

الفهعنشيئايقولواأنيقدرونلاأنهموأعتقد4تعمدوالأالذينفييس!ن

نأأحديستطيعلاحقيقةهو9"الإل!ثةالطبيعةشر!اءكونناغيرأن،الآب

الفهطبيعةمنإلئهاليسالقدسالروحأنلومخلوقروحبواسطةعليهايحصل

يقولونلماوفقا-أنهمعفينايوجدالذيهوكئردالابنإننقولأنويبقى..هالآب

يخضونفهمالسببول!ثذاالآب.الفهجوهرعنبعيدوهومختلفةطبيعةله-

الفه.وليسمخلوقهو،الرو!أىخلنادايوجدفقنوه!ذا.المخلوقاتمعالابن

نظرواهمإنوأيضا.التقديسيهبنافإنهالآبالفهمععلاقةلهليسأنهومع

طالمااإلهانداخلناسيوجدهل،لنافليقولواإلههوالابنإنوقالواأعلىإلى

"إن:قالالمسيحلأنواحد؟إلهفينايس!نأمفينا.يس!نانوالابنالآبأن

منزلأ،51.نصنعوعندهنأتىواليهأبىويحبهءمىيحفظأحدأحبنى

أنهويقبلونالأصحنحويميلونفربماالهينيقصدونأنهمأعتقدلاإرميا:

الآبهو-اعتقادهمحسب-وأنهطبيعتهحسباحقواحدإلهداخلنافييوجد

فقط.

نا:الآتىيقولواأن-رغبتهمبح!سبوليس-مضطرونهمإدا:حيرلس

لزومبدونمعهيأتىالابنوأنالآبوهوفقطواحدإلهداخلنايوجد!ان

الذيالملءي!ونفحينئدت،حقيقتاالئهاليسالابن!انفإن،ضرورةأو

.11صارتمضامدانظر،ألوهيتهعلىبدلتعسدواالدي!فيالقدسالروحسكنى

:4.الط2

الالنألوهةعن!داءسققد-كماكادالقدسالروحألوهةكلتمدافغاالالهةالحقيقةهذهاثاجوس.قاكد

بكنولمالدىايأمر،الربةلأحلالجوهر(يواحدما)إدالقدسوالروحالابرانمهماكلسيالىودلك.افتحد

الروحلطلالاضزاككنا"لىالى:يقولسرايونالأصقصإلىالقدسالروحعىرسانلهوفي.عصلهالخلائقمناىمقدور

طيعةمنولي!المحلوقاتطميعةمنالقدسالروحعنلقولأنالجنرنسيكرلىف!لهالالهيةالطبعةضركاءنصر

هىطيعنهأد!يكأنيتبقىفلاالر،يزلههركانوإنيالهولىفبه،همالذبنفإدساس19هذاوعلى.الله

تدف!دكابوا!ت،اللهدطإضتراكلنالماكادمحلوفا،القدسالروحكاد"فلو:يفولالمرصعلفىوو،إالةطبة

المرحعالقدسالروحعنالرسانلالطرديها".ننزكاإناجتالألهبةالطيعةعنغرلاءنكردفإلاكحلوقانحدلا

العالم.!دهكبرل!.قناثرهناوواصح.42:االرصالة.الالق

مىلالمر!ا.بفرلالفدسالروحأنوبةص!!اب!للالمنحدالالرألربةصشطيملئدلاعالآبةعدهأناجرسقبثهد-4123بو

الالرسنحطىار-نجاة19نلكةذا"بضالاسا!رموالآ!سهرساكللأربالكلمةالا!سئمحواحدلكلالررحصفنهاادت

كصايكولىرمكداالكل!ةرصحردرالآ!مبا،ابصابكررالررحلحص"وريدالكله،بالروحبكرر،جا!الآ!موامصمىلالررح

03.الأولىالرطلهالاسالمرحعالمدس.الررحعرالرصانلصرلأ"عدهرلصعوالا-الا"طلىلال



للل!تبرللقابسأالنالنانح!لحلأا)

هوداخلناإلىالمسيحمجىءوسي!ونهدف.أىبدونهوبواسطتهيتم

هدف.بلادخولانهطالماغيرلائقامر

نصرغآنفيجب!ثيرلنلآلهةوليسالواحدللإلههي!لأنناطالمالآنه

إلينايآتىبآنوعدالذيمنبالحرىأو،قلوبناداخلمنيخرج!ىالابنإلى

!ادتوحدهالآبمادامالآبمعيأتىأنأحديستطيعلاأنهطالماأيضاهو

فيه؟سيحلالذياله!لبالتماميملأ!ىالإلهةبطبيعته

داخلناإلىيأتلنالقهفإن(الموضوعهذاإلىأخرىمرة)سأعودوبالتالى

لا-قولهمحسب-الإلهةالطبيعةلهليسفنلأنوذلك،القدسالروحبواسطة

المسيحمجىءفإنوه!ذا.الإلهةالطبيعةشر!اءن!ونأنيهبناأنيستطيع

قولنصفأنمنيمنعناماهناكي!ونولننفعبلاهوالآبمعداخلناإلى

ي!ونالإلهالمسيحأنبوضوحيقول!يفانهإذمعنىبلاأنهبطرسالمطؤب

الطبيعةشر!اءن!ونأنالابنبواسطةيدعوناالآبوأنالآببواسطةداخلنا

حخا.الإلهة

.تقوىىمنخاليةهىهذهاقوالهمإرميا:

يقولون!ماليسالابنوأن.واحدةالألوهةطبيعةأنعلىنتفقنحن:حيرلس

فإنوه!ذا،فيهويوجدمنهيأتىحقيقىإلهوأنه،الآبعنغريب،هؤلاء

واحدإلهل!ن52إلهانأنهمانؤمنلافنحنولذلك.ؤتدهالذيطبيعةهىطبيعته

نقولأمالحقائقهذهنقبلأنيجبأنهتعتقدهل53.قدوسثالوثفيئعبدوفريد

صحيحة؟غيرإنها

تمافا.صحيحةإنهاارميا:

والاسالآباننرمنلالاشاويقولالراحددتهالثلانةالأقاليمضم!لكونهالالنألوهيةعنالقدي!كيرلسيدافعه!ا

القدسالروحألوهيةعنلالمثلودافعسبققدأثنايوس.قوكاد،مقدسنالوثديئعمدوفريدواحدإلهلكىإلهير

انناسيربر.قلهموحهولهذائلاثوليراثنيرالواحداللهأقاليمجعلرافقدولالتالىوالهر!انهأنكرواالديرضد

اللههلجوائاولبعطواأحرىمرةالاسأولنكلماقبفلالايماد،اساسلهاالكشةإنفحيثاوإذا:التالىالسوال

الراحدبالتهاممائايىايمالكمبكونوكدا.المحلرقاتلبنسالروحتحواانفعليكمائنينف!داكالىاثالى؟امثالرث

.92.الأولىالرسالة.الالقالمرحع6(:،ف)1"أالكلوفيولالكلالكلعلىالدى"

ال!طمةأيمثاهكذا،بكونالديالكافىهرالآ!انكما"لألهبقولهالحقبقةهدهوأكداثاصيوسالقديربقوقد53

هرلاءمىلافل.ولردعلىكيانولهبوحدهوللحفبفيوحودبدولىلبرالفدسوالروح.الكلعلىوالالهالكافىهو

28.سراببود.إلىالأولىالرسالة:السالقالمرحع".الجامعةالكمبةنعنفدالثلاثة



لنالطا)االحا

الثانى:المثال

كشبهنا"صورتناعلىالإنساننعملاالآيةفيالجمعصيغة

الذي،النبىموسىيقولهماالىالصديقأيها،أردتإن،إذاانتبه:حيرلس

نإيم!ننالأنه.الجمعبصيغةإهالمر!بةغيرالبسيطةالقهطبيعةإلىيتحدث

هه.واحدةألوهيةطبيعةفيأقانيمثلاثةنرىأنقليلأانتبهنا

أ!ثر.بايضا!إذامعىت!لم.تقولمامعنىبالضبطاعرفأنأريد:ارميا

إلىيشير)الت!وين(إلينا!تبهاولي!تبوهوأنهحقيقئاأليس:حيرلس

فقطفإنه،الخليقة!لخلقبعدماالقهإنإدايقول؟ال!لخالقهوالفهأن

ذلكوبعد!شبهنا"56.صورتناعلىالإنسان"نعملقالالإنسانخلقعندما

"57.صورتهعلىالإنسانالقهإفخلقأضافبقليل

صمةلهائصبال!وها.ا.ص!ا34حامثرالظرسيطة""طيعةلا!االالهةالطيعةالفدي!كيرلروص!ادبق51

هدالف!يعطىأحرموصعوفي.الاصةع!-وموالانقسامالدايةموالزكبىلى9أ"مركة"عبرا!اوهىمرادفة

يفول:الا!اللههوكلمةا،س1أدبوصحالديردهسيا:ثيوداثمركص"!عيرلبطالا!ىا"الحومرلاد.الوصص

الحوهرووحدةالايماد.سيمعهمالدىالهراطقةحودرعمواحدحوهراءالمسحردالقدويرالالوثلالىلرسمح!"

الآ!فيوحودكلصةبنوممالذىالهراطقةإفزاص!إلىعدنالإرا.الأقانبمالينالطييماالححائص!لىساواةوحودتفزص

صورةوهوشئكلفيالآ!ثلالالىانطالماا،ب!1وداتىليجودكلصةايحئاتفزصالماواةفإ-،ال!طدةا!،+!عير

ومذاوالالن.للابماليالفدسالروحادطالمادانىكلصةليهاطدساالروحوأيخا3(ا)عىأفرمهور-مرهحه

فبهيوحدلا،مر!يرليطدالحرهرمخبلوهدامركةالإلهيةالطيعةوأححبحتسداسنا.صارانلوثألىبعى

الأنافي(،.بينليهاحتلاطلاالفدوسلنالوتواحدحوهرهوللوآحر،أقرمليركلويطيوحدولااقافينلائةإلآ

72.صالأولالمحلدم.9002،الآلانبةللدراساترثودكى19المركزإصداربرحا،إمحيلضرح

ويةم07بينما)كتبرلالارسالةاثمال:جلعلىانظراتسير.هذانفىعلىوكئاكلاأباءاجمعماكثزا-!

الكتابعاكيونضد:ترتبالىالحلآمة620فصلنريفومعالحوار1(:61)،والهدالمدافعيوصين.قام(.38

الفم.ذهىيوحا.ق2..فملوايطاالمقدمةفيالراحالكا!.الهرطقاتضدإيرياؤس:.ق.ا2الحامر:

فيمعهيعملومولهماوىالاب!ادبعلىالآ!إلى)أمبرويوس:.قوبقرلالتكويى.ضرعلىالثانيةالعظة

واحدحومرلهمالقدسوالروحوالابىالآ!أديعى"وهداصورتهاكبهاعلىالالانلنحلق"قولهرالخلق

الكتابالابقالمرحع.أمبروسيوسللقدي!القدسالروح(للثالوتالايىالقوةوحدةتمنىوشبهفا""صورتايألى

أيفئا:الطر.ص!الالى

".7ح01ألثاا+هد،.31+ولح!34*:؟+س!35!الأااأ031+5م؟اح*ل!"عع313آهل!س!ول.).26.أ+5ول441

!؟أام511س!4.ه17).7591..!743-042.

تكا:26.

لحقد"إدلى:فيقولكههاللةصورةعلىخلقفدالإلانأنمحنى.كرل!قيرضحأحرموصع!:27.اتك

الامحرا!منتمائائحصنايكنلملكنهه،رالثواتالحطايافوقيسمروفكرهخلقتد،الدايةمذالالادانتلا،

مايحملأنلهويسمحالمقيرةلارادتهالانانيزكادحسئاراىفدللحميع،الأعظمانلقلأناخنياراته.يى

الأوأيصئاإجبارى،كامرولي!اخيارئائنمألىيجبكادالفضيلةأنكعىفقط.نفهلدافعوذللثفي،يفكر

الكلفوقهوالذىالالهىالجوهرحاصةاثتلأد،الريةالطيعةصفاتفيتحيربدونصوحودةالففيةتكور

ذإ.بهالثهغنىإياهمائحا،ك!نالىلهخاصةلطيةالحىالكائ!زلكالإنانخلققدفالثهالأضاء.كلريفوق

الطيعه-بحص.الحياةهواللهإنوجثالقدى.الروحلتخةالئريةالطيصةرالالهيةالطيعةعررةعتقد
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ل!دلمممللفاب!هالثالن!نحالء"

فهمت.لقدإرميا:

قالالسماءالىيصلبرخايبنواأنجهلعنالبعضأرادوعندما:حيرلس

يقولولمنيتحفمالذيإذاقن"58.لسانهمهناكونبلبلننزل"هقمال!لرب

محتاخا!انالفهإنهؤلاءيقولأنأعتقدلا"؟ألسنتهمونبلبلننزل"هقم

لأن.ارادهمايتفم!ى،الأخرىالخلائقمؤازرةإلىأوالملائ!ةلمساعدة

علىالقدرةذاتهفيويملك،شئأىيفعلأنولستطيعالقدرة!فىهوالفه

هوالقهإننقول!مامنه.قوتهاتستمدالخلائقو!ل.بسهولةيريدهمافعل

منافعفيالآخرلنئشركأويخييأنأحدلأىيم!نلانهوأوالح!مةالحياة

وه!ذا95.متدفقنبعمن!مامنهصادرةالمواهبهذهت!نلمماالح!مة

نأالقدرةلهتحونأنالخلائقمنأىيستطيعلاأنه،الطرلقةبنفس-آعتقد-

نستطيعفإنناوبالتالى.القدرة!فىالقهذلكإلىيدفعهأنبدونماشيئايحقق

"هقمالعاقلةال!ائناتمنلأىأوللملائ!ةيقولأنباللهيليقلانهأنؤ!دأن

شأنلأنالأمر،هذافيبنفسهالثالوثتذخلوه!ذاآلسنتهم".ونبلبلننزل

معروفةوغيرمتنوعةعديدةلغاتإلىموحدةسهلةلفةمناللغةطبيعةتغيير

هذاأننفهمولى.وحدهالثالوثعملطبيعةخصائصمنهوبينهافيما

نأفلابدوحدهالإلهخصائصمنل!نالملائ!ةاختصاصمنليسالأمر

وذالثالوثنحوأىالقدوسالثالوثنحوالحديثموجفا"هفم"قالنهأنلاحظ

الواحد.الجوهر

بالفعل.:إرميا

33.صالأولىالمقالاسالق،مرحع،والحقلالروحوالبادةالحودانظر".الحياةنمةيعطىفهولدلك-

107.اتكإ.د9

دفاعهباقروعقماثاصيوسالفدي!صبقوندالوهبنها.ونثتالواحددتهالثلائةالأنابمتحصالحقيفةهدهد1

بالهالاالفدس(الروحى)1لألهنداسنهبمفدالىيم!شلاوالهلبهنشزكالحلائقكللأنالفد!الروحألوهبةعن

فيه،ئركودانئاهودانضاكماهوكاد"فإلى:عنهيقولوأيفئاذاتهرحوهرئايملكهاولكهالأشزاكطريقعى

حاصهوللالاطلاقعلىمحلوتاولام!ابكودأدكك!لاالفدسفالروح،لبهننزكالمحلرتاتكاتوإد

لكرالمنهحلفسيتعأخرموضعرفي.27:الأولىالرسالة.السالقالمرحع.القدسالروحصالرسانللال!طصة".

ئتركالدىنفسههرللالقداساياخذولاخر،2لواسطةيتقذسلاالد!دلكفإلى"وإدا:فبقولالال!حهةص

الديناولنكحاصةمنيكوناو،الكلليرمنواحذايكرلىألىكلكنفيهص،المخلرتاتكلتتقدسبوالدكطبه

ليرمنواحدهوالأشياءكلؤجدتبهالدىالاب!إنيقرلواانيلرمهذايقولونالذينأولئكيالىفيه؟يثزكون

.23:الأولىالرسالة:الالقالمرحعالأشياء".هدهكل



ل!،لثاا"الور

حسبتتشلعامةبصفةالإنسانطبيعةأنيظنون!انواوإن:حيرلس

؟الإنسانعليهاخيقالتيتلكقنصورةفلنسألهمالفه؟

؟الإنسانعليهاخيقالتيهىالآبالفهصورةإنقالواأنهملويكرأما:ارميا

حمق.أتف!يرتف!يرهمل!انفقطالآبالفهصورةإنقالوالو:حيرلس

!يف؟إرميا:

المت!فمأنعلىيدلأنصورتنا""علىوأيضا"لنعمل!تعبيرااولأ::حيرلس

نف!رهذاوبخلاف،اثنينمنوأ!ثرواحدمنأ!ثربلواحدشخصليس

أخرىمرةتعودأنيجبألاالأولجمالهاوفقدتتشؤهتالتيالصورةيلى.فيما

عنئبدهافيالصورةأصابماإصلاحيتموبعدماأولأعليه!انتماإلى

.أخرىمرةالمشؤهةغيرطبيعتهاهيئةتستعيدوه!ذا،الأصل

بهذا؟تقصدماذا:إرميا

أحذاأنلواستطاعتى.قدرعلىهذالكوسأشرحجيذالىاستمع:!يرلس

،النحاستش!يلفييعملونالذينهؤلاءأحدالمثالسبيلوعلى،الصئاعمن

علىمنالتمثالهذاسقطثم،وملامحهش!لهاياهمعطئاتمثالأصنعقد

.التمثالصانعأنولو،جمالهوفقدوتحطمالحاسدينأحدبفعلقاعدته

حطمالذيالحاسدذلكيقتلانأراد-محطغاتمثالهيرىانيحتمللملأنه

إلىإياهمعيذاقوةأشدنازامستخدفاالتمثالصنعأعادوقدنجدهاالتمثال

تعتقدكنتوهلضرار.أمنأصابهماعنهرفعقدي!ونأنبعدالأولىحالته

آخربش!لتتشل!ىصنعتهتركقدالصانعأنلوالصوابمن!انأنه

قدرته؟عدمتتضحهذاوفي،غيرالأول

طبغا.أعتقدلا:ارميا

طبعوأنهبالفعلتش!يلهأعادأنهالأولملمحهأعطاهأنهمعنىوهل:حيرلس

فيه؟صورته

بالطبع.:إرميا

الفهي!ونأنئصدقالذيالأمرهوفما،ه!ذاالأمرانطالماحيرلس:

وحدههو!شبهه"صورته"علىخلققدالإنسان!انإن،فعلهقدالآب
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ل!ل!يصرلل!ب!هالنالن!ن!ال!!ا)

يعيدأنأرادعندماأى.المخالفونيقولهماهوتقرلئاال!لامهذالأنفقط.

عليه!انالذيملمحهلهيعص!لمولجددهوتشؤء،انزلقالذيالإنسانخلقة

سيحدثوهذاآخر؟ش!لأأعطاهبلبففسهشبيفايصترهلهـاأى،الأصلفي

الطبيعةفيمختلفا!انصورتهعلىخلقتناأعيدتالذيالابنآنلوبالطبع

الذينأولادىإيايلىماللبعضي!تبالح!يمبولسلأنالآب(.)عنعنه

"لأنيقولخرآموضعوفي.6.فيىإالمسيحيتصورآنلىإأيضابىاتمخض

المسيحلأن6."اابنهصورةمشابهينلي!ونوافعينهمسبقفعرفهمسبقالذين

لنفوسطبيعتهجمالواهئاصورتهحسبالقدسبالروحثانيةمرةش!لناقد

نتش!ل-اعتقد!ما-اننابمعنى.موصوفةوغيرعقليةوبطريقةالأتقياء

المخلوقة.وطبيعتنايتناسبش!لنأخذل!ننا،الحقيقى!الفهلنصيرلا

!ان،63لمشبابك!النسر"يتجذدبأنهالقديممنذالمزمورذ!رهمافإنطلأ

هوليسال!تاببحمسبالتجديدلأنهدف.بدونأنهويظهرهباء،سيضيع

لموالتيإطلاقاأعلىإلىترتفعلمالتينفوسناتجديدانهسوىآخرشئ

!انتمما!رامةأقلوضعفيصارتول!نها،أولآعليه!انتتاترجع

الأولالخلقعمليةإن63يقالوقد.الحالةهذهمنتعانىه!ذاوهىقبلأعليه

نأإذالمسيحبواسطةالإنسانتجديدبعمليةتقارنلابدرجةأفضلهىللإنسان

بينماداخلنافيالحقيقىالإلهملمحلناي!ونأنام!انيةأعطتتاقدالأولى

فقد،الملمحهذاعلىليسل!نتجديدناأعادقدبالمسيحتمالذيالتجديد

بواسطةتجديدنامنسنريحماذا،ولذلك64،الابنصورةعلىتشحيلناأعاد

وبصفة،الفهشبهعلى!ونناخسرناقدأننا-يظهروحسبما-طالماالمسيح

نأفي!انت-لنابالنسبة-الغبطةحالةأنطالماطبيعتتامجدعناتركعامة

!الأساطيرهوالف!رهذا!لبأناؤمنأنىغيرالفه؟مشابهيننصبح

)المزحم(.الالهىودلمهالاسشأنمنيقتلونالذيرحانبمن3

)المزحم(الجوهر.!للآبماويالي!.نظرهمفي-الابنلألىا
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الثالطالع!ا)

حسبجديدمنتشلنالأننا.الأطفالقصصمثلهوإذالضحكيستوجب

الآبصورةهولأنه،مثلهنصبح!ى6،هالابنبختمختمناإذالأولىالصورة

الواحد.الجوهربسببوذلكالآببجانبآخرهووليسوختمه

.شديدةبدقةتحدثتلقد:ارميا

المشغ؟الآبمنأقلالابنهل

عندماحديثهمإليهايصلأنيم!نالتيالحماقةمقدارانظرحيرلس:

هوالحقيقيالإله!انلولأنه.الإيمانفييخالفونهمالذينأولئكيتهمون

نأعلىمجبرينسن!وناننااعتقدفإنى-لهمعنىلا!لاموهذا.وحدهالآب

حقيقيا.التهاي!ونانعنالابننستبعد

.بالضرورةسيحدث!انهذا:إرميا

لأنالآب.وضعمنأقلوضعفي(قولهم)حسبالابنسيونإذ:!يرلس

الطبيعة.حسبالحقيقىالإلههوالجميعفوقيعلوالذي

!لامهم.اليهيقودماهذالأنهحذاسيحونبالفعلإرميا:

للمنطقالمضادةأف!ارهمحسب-لأنه،إرمياياالخطرمنإداإحذر:!يرلس

القديسونقالهفيماترددبدونفحرنافإذااالآبمنأقلهوالابن!انإذا-

منوأفضلعلىأمرتبةفيالابنيجعلأنيم!نهذافإن،(المسيحمعرفة)عن

نفسه.الآب

.بالمرةفيهشكلاأمرهذابالطبعإرميا:

،الناموسحسبفرسمئا!انبأنهبولسبهيصرغماالآنإذااسمع:حيرلس

لحىلومبلايعيشحانوأنه،يخيرةب!لال!نيسةيضطهد!انوأنه

اجلمنحسبتهقدفهذاربخالى!انمالحن"فيقول.الناموسئرضى

خنشم"أمتمإداأيصئافيه"الدكطلالآبةويستهدالمومنينفيبمعلهكاالفدسالروحأنرهبةعلىأناسيو!ر-.يذلاو.

"المحلوناتإر:وبفول03(:)أهـ،المداء"برمحنشملهالدلىالفدوساللهروحخرلرا"ا،وأيحناا(:؟أهـاإ

إلههوأيفئاالابنارولسىكحرد"الديىثلي!كحالدييأدمحلوئا،الروحي!صرفلايخهوكمنمح

الذىأدحنىالالن!سحةهىايخئاالمحة"يان:يفولاثايوى.قف!لىالجومر،لىالقدسالروحمعوواحد

صورةيكونالمحنومادحنىالابرلعمةئعطىالحنم"ف!نلهذاوتبحةالدكية(المشحرانحة)!نيغرلالرو!عده

أولادى"يا:الآيةالياقهداراصنحدم.كيرلىقأدبالذكرالحديرومى3:اضةاثاالرسالةالالؤالمرجعالالر".

.قعبهاإسندوأدبقالتىالآبةلص!ومى91(:4)كلا"فيكمالمسبعيتحررأرةل(يحنال!-أتمحص-الدي!

الرسالة.نلكوهدااسفيدمم!النرجنعلي!هأثاصبوس



ل!جمرللقابع!التالث!نحالااحا

المسيحمعرفةفضلأجلمنخسارةشئ!لأحسبأنىبل،خسارةالمسيح

ربى"66.يسوع

بذلك؟يقصد!انماذال!ن،بالفعلهذاقاللقد:إرميا

واحد؟وإلهربهناكأنلىإالقدماءآبائناعندالناموسيشرلمأ:!يرلس

نعم.:إرميا

الآب.هووالإلهالربهذاإنيقولونبالطبعالمعاندونوهؤلاء:حيرلس

ذلك.يقولونهم:إرميا

لأسرارمختازاإناءلي!وناختيرالذيذلكيقولماذا،ول!ن:!يرلس

ب!لتقارنلاالمسيحمعرفةأنيعتقدولماذاالمس!ونةمعفمهووالذيالمسيح

ماأنيرىو!يف،جذاأفضلبأنهايصفهاو!يفالقديمالناموستعاليم

التيالخلاصمسألةأمامويتعجبينبهربينمانفعبغيرهوالناموسيقوله

موضوعهوالذي()المسيحبأنالإستنتاجعلىهذايجبرناوألا؟الإنجيليقدمها

عفمالذيذلك()منأفضل-بالتبعية-ي!ونأنالأيم!نلاالأفضلالمعرفة

؟الناموسعنه

نعم.إرميا:

المعرفةوعدمالفباءمنالحدذلكإلىعقلنايصل!يفوعندئذ:!يرلس

فيومصدرهأصلهالابنأنمعالآبمنأعلىالابنانئعتقدآوئقالآنهحتى

تحتمالضرورةلأنوالابنالآبمن!لنهينالقولبهذالأنهؤتده؟67الذيذلك

وليسمنهينبعالذيالماءمعوالنبعالفرعمعوالأصلالثمارمعالنباتنقيمآن

ضياءهيستمدوالذيعنهالصادرالشعاعمعالنورمصدرنقيموآيضاعنهغرلبا

منه.

ماي!ونأنيم!نوهلمفا!ليهماسئهينهذاقلناإنبالطبعإرميا:

ذلك؟غيرهونفعله

3070\لم.آليدفآ

بالطبيعةالمصدرهداسؤيذوالذكيالآ!هوثىتبلهيوحدلاالذى"المصدر.أحرموضعيكيرلر:.يقرل1!

"فالال!بقولهلالآ!الاب!علاتةعناتاسيوس.قعفمالىوسق.48صانظر.الثالوثحولحوارالال!".لدعوه

الآلائبة،للدراساتالأرثوذكسالمركز.الآربوسيينضد".ولدهالدكطموبلايهحارحسلب!الهبهئعتر!اديح!

.41فصل.التايةالمقالة
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لثالطا"الطا

حديثأىعننتخلىأنالضرورىمنسي!ونهلالحالةهذهوفي:حيرلس

الابنأنيثبتالذيال!لاموعنوالابنالآببينالطبيعةحسبالوحدةعن

بالطبيعة؟حقيقياله

ت!ون!يفليقلل!نهذا.لعملمضطرلنسن!ونبالطبعإرميا:

الإلهالآبطبيعةلهالمسيحأنمعالناموستعاليممنافضلهىا!لسيحمعرفة

القديم؟العهدعنهتنبأوقدالحقيقى

العهدفيجاءتكماالفهعنالمعرفةمنأسمىهىالمسيحمعرفةإن:حيرلس

،الناموسفيجاءمماوأشملاوسعهىبل.ضحواوتمئزها،وتفوقهابلالقديم

)ال!ائن(القهيعرفانبإلحاحيطلب!انالناموسفعقمموسىأنحتى

بش!للآنفسكاظهرالجميعمخقصللربوقال168وواضحدقيقبش!ل

،النقرةهذهداخلومنصخرةفييحفرأنالربفأمره96،أراك!ىملموس

غيروبطريقةيبتنأنبهذاأرادقدالربأنعتقدوأ.7.يراهأن،أرادإنيم!نه

لأولئكالقهمعرفةمنبسيطجزءعني!شفأنيستطيعالناموسأنمباشرة

لأنهالبسيطمعرفتهشعاع-ثقبمن!ما-ويرسل،يعرفواأنيريدونالذين

.الضلالاتعنيبعدهملىواحدبإلهفقطيؤمنواأنالفهلشعبأراد

علىوذلك،غيرالموصوفةطبيعتهماهيةبوضوحلموسىئظهرلمالفهأنغير

لأنناأنهبمعنى.!رازتهفيالمسيحأعنى،!رازتهفيالمخقصفعلماع!س

ئظهر-وهوالابنمجدوأنالآبصلأمنضذرأنهنؤمنفنحنالابنغبرفناقد

يف!رمماأعلىأموزالنرىأعينناأعذقد،7االآبطبيعة-مرسومة!صورة

"أتاأبيهلفهيقولالمسيحنسمعولهذاعنه.يعترأنال!لاميقدرآوالذهنفيه

3:13.حرالطر8-

33.حرالطر!:

33018023.حرالطر!

لفدرلعقمأتأولامحناجلألا":أحرموصع!كبرل!.تبفوا!مرصمةالآ!كحمورةطبعةاطهرندالاسادعى!2

الاسيئرىالآ!لأدحميذا.اياصلندركحذاالدفيقوالرحما!ورةاس!وم!دالالطيعةالال!بكولىماداالإمكان

حهةسكللهمماثلأيكولىأنحوهرهلرصميلزملأنه...مرأةفيكماالداتىولدهطيعةفيكاملةبصورةيطهروهو

".كاملةلصورةالالنيئعالآب(لجوهرمعايرى)1الآبيكرلهلمامعايزاأحرضيئاأدئمترضلتلا،طريقةولكل

.هههصايأولالمحلد،م002!!سةالقاهرةالآبائبة،للدراساتالأرنردكىالمركرإصداريوحا،إنجيلضرح



جمهـل!دللق!يطأالتالثان!لا)حا

نؤأبي.ؤلآأناتغبرفوتني"نشئ!الليهودقالأنه!مايلتاسيى"72.اشقكأطفزت

الائناتمنفا!ائئاأننعرفأنناولوآيضأ!73.آييتغزفئغغزفئفويي

يمنهشخصأىأنأعتقدفإنى،ماهيتهنعرفأنبدونموجودفقطهو

عنوأيضاما!ائنوجودعنشئمعرفةمنأقلهوالأمرهذاإنيقولأن

التيالناموستعاليمسريانتوقفبالإنجيلال!رازةبعدفإنهولهذا.ماهيته

الإلهةالطبيعةعنتتحذثانبدونفقط،واحدهوالفهأنالقدماءتعفم!انت

العهدعنهاتحذثالتيهىالتعاليمهذهلأنالجوهروحدةعناوقانيمأوالثلاثة

هناكسي!ونالجوهرفيالآبمعواحدالابنأننؤمنلمانلأنناالجديد.

ما-اعتقد!ما+الحتبفيعنهالمعئرللإيماني!ونولن74،ومتاهةتخبط

ولؤ!ده.يسنده

طرلقة؟وبأى!يف:ارميا

ولهذابطبيعتهحقإلهوهوواحدالفهبأنيضرحالمقدسال!تابان:حيرلس

للآبما!للهي!نلمإنالإلهيينوال!رامةالمجدلهي!ونلنالابنفإن

قائلين،لفهيصرخونوهمالقديسينالآباءتسمعلملعلكأمبغيرتغييرنفسه

17:6.!بو

والال!الآ!ليرالجومروحدةعلىزيوحنا"إمحيل"ضرحكتابهنالآيةهذه.كيرلىقضرحعدما.ا8:9يو

النعالمهدهيادىضصمةيايهرنحدهولهذااتمحدالالنألويةأنكرتالتيالآرلوجة3الحاإعارهرواصغا

معرفةتصروالاب!للآ!الجوهريةالرحدةهذهبببألهكرلى.قويوضح"اللهمحارب"الآرلوصىبىإياهداع!ا

مرلأنه،ؤتدهالدىداكنعرلصبراسطهل!تاالابننعرفإلاحيث"لأله:فيفولالآحرطريقصمهماكلوإدراك

لفظمعىمعوأيفا.ممهلايأكيدؤلبدهدكرياتىالآ!ئأيهرفحينصا:الآخرإدراكإلنصلشهصاواحدكلخلال

إصداريوحنا،إنحيلشرحالآب".معرف!إلىيقودوطريقبا!هوفالابنولذلك.ؤتدهالذيداكاصمياتىالابن

الملاتةهذهنوصحكيرل!.قيكنفوا.ههصه900،2ضةالفاهرةالآباثية،للدراصاتالأرثوبهىالمركز

هانلاحظهايوجه)هذاائالوثلارراكالفرورىايأساسهىالملاتةهدهحمعلأنهبل،والابنالآبلينالحرمرية

كلصالآ!مثلموالابىأننحزف(نالآلىلالصرورةبلزملا"كيف:فيقول(القطةهذهحولحوارهلىايفئا

ايضثاباممكئاويصرالأصلإلىالصورةمنصاعدينتبلأ،قلاكماؤتدهالذىذللثأيفئانعرفبراصطتهلكىحمهة

.55هصالابقالمرحعلوم".وبلاصجخاإدركاالفدوسالثالرثلدركار

حلاقصنفطنانىالذمعرفةأنوتوضيح،الابنألوبةصدفاعهفيللفدبركيرل!طبقأناجوسالقدي!كار

الاكلالىيستلزموهذاللبئريةقذمهالذىوالفداءالدابنتجدعقيدةعلىتحاليهفيكلكزلهذاكانلالميح،الايماد

حفيفةيلفىانمجاولكانالذىالخاطىالآلىلوصالفكرمفابلليودلكمغا،لىانانتهالمبمالدبالوهيةاليم

الجوهرفيوحدكما)بببالحققةاللههوالآبأد.كصابالحيقةالذهوالمحالديكنلمفلو،واميهالفداء

تجد،الذىالالههوالافييكنلمولووالفاد.الموتمنالبشريةيفدىأنالامكادفيلماكان.إكالةههلم!ة(50

فتى.موريىحوزيفد.ايونايخةعنترجهالكلصة.نجدانظر:محاليالالمجة.طيتهيىيثركناأنممكئالماكان

.41051صالمقدمة4102الئامةالطبحةالآبائية،للدراصاتالأرثومحىالمركز
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الثاك!لط!"

"76.الموتعدملهوحدهالذي)أخرىومرةا75.الناموسواضعهو"واحدمزة

الناموسوضعالذيالدئانالواحدانهنعتقدأنيجبالذيهوترىياوقن

؟الموتعدملهوحدهوالذي

لاأنهمأعتقدلأنىالمعارضونيقولماحسبالآب.هوبالط!يدارميا:

الآب.سوىآخرشخصبهئقصدالحلامهذاانيفهمون

وأنالآبعنهوال!لامهذاأنيفهمونانهمأعرفأيضاوأناحيرلس:

الناموسواضعمنأقلالابناننؤمنانإذايجبوهلبرىء،غيرهدفهم

وماذا؟خارجهمنعليهاحصلقدفيهالتيالحياةوأن؟غيرابدىوأنهوالدثان

للناموسإرادتهبغيرخاضغاسيحونالابنأنغيرالف!رهذامنسنحصد

ذلكعنوفضلأ؟مائتينبطبيعتهمهمالذينمعيخصىبذلكوأنهوالدينونة

طالماوبهتان!ذبهى-الإنجيلاى-الإلهةالبشارةاعتباريم!نلا!يف

"آتاالإنجيلفيقالالابنلأنحقيقتها؟تثبتا!ىالابنشهادةعلىتعتمدأنها

لأنالموتعديمليس-اعتقادهمحسب.هوبينما."77ؤالخياةؤالخقالطيريقفؤ

تفهم!بير!ىلمجهودتحتاجلنأنكاعتقدإنى.يموتلاالذيهوفقطالآب

فييقولوهوتسمعهلمأنكأمالناموسواضحوانهالدئانهو(الابنى)1أنه

ل!إن:تغقأفولآناؤآفا.تزنيلآيففذقاء:قيلآئةشمغئغ"قذآخرموضع

يقولأيضاآخرموضعوفي78.قفبإلمافييقازنىفقذييشتهيقاافزآةإلتىيتطزفق

يلإنجن"97.الذيئونة!لآغطىقذقيآخدأيدينلآالآت"لآن

تست!ملأنترلدهل،أسألكدعنىل!ن،ذلكسمعتلقدإرميا:

لهمتسوقأنبدونالمعارضينسنتركأنناأمالمغالطاتهذهعلىونرذالحديث

الأمثلة؟

ربعطىقالوبخهلدلكمكرلىالدىعروالهرالدنادالامرسواصعسانلالاسادعلىندا!الآبةمدهارالمعاركردطر22برد1!

حنى!طادللاكادالالىكالىلرللالر"الدبولةكلاعطىفدالآليةد"بنو!المصحمو)ومالفولهالآ!ةلدهالحفبنيالمحىكرلر

الكل!ةهولألهالآ!صحارخالب!ا!امرةدالأبةالطيةةلىالأنجاءكلئىالىاكنرالا-سالهسنناندلرناك!لاد،للالآد،

702صالأرلا!لد،م9002الفامز،الآلانجةتللدراطبهىالأرنرالركر*حا،ةبحلضرح.االكلعلىدا-!اللطادلهالذيانهرهو
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ل!!مرللطب!النالنانحالحوا)

ولحفزبالمناقشةجديرالموضوعلأنثقةبلالحديثفيلنستمر:حيرلس

المعترضين.أف!ار!لعلىللردالذهن

.حدةعلى!ل!والابنالآبعنأ!ثربوضوحإذافلنتخدث)رميا:

يمثلهوبلإيمانكعنتعبيرهوتقولهأعتبرماولن،)داشئتماقل:حيرلس

المخالفين.ءراآ

بالطبيعةيليقلأنهالآب.الفهفقطهووالدئانالناموسواضعإنارميا:

إلىبالتأ!يدالابنوصلولقد.تدينوأنئشئنعأنال!لتفوقالتيالملو!ية

الآب.الفهبتفضلوذلكالمجدمنالحدهذا

سليمةبطريقةيف!رونالذينبينواحدلأىضحغيرواي!ونوهل:حيرلس

معيتفققلتهماأنتثبتلمإن،ومعنىفائدةبدونسي!ونستقولهما!لأن

ينادواأندائفايرلدونالذيناولئكنتبعلنلأننا،القديسينأقوالفيجاءما

ووفقا.8.الرببفميت!لمونالذينأولئكسنتبعأننابل،فقطبأف!ارهم

(81.المقدسال!تاب)فيللم!توب

أجلمنالآبالفهمنيطلب)وهوداودالطوباوىلأن،قلتحسئاإرميا:

...فذافكالأقغبئخا!يمالإئشان.يغتزلآزث.يا"فغقائلآ:رتل(الأممدعوة

الأمرهذاأنإلىوضوحيشيرب!لنفسهالابنبينمابشر"82.أثفغالأفغييغقيم

قشخثفقذأنافا"أبالمزمورجاء!ما(وملكرب)بصفتهبواسطتهتحقققد

أنغيرالزث"83.قضاءجقةأخيزجمنإئيقذشي.تجبليضفيؤنغقىقي!ي

ي!ونالآآخر،من!هبة،ولحىيدينأنالسلطانلهئعطىالذيذلك

طبيعته؟منوليسعنهخارجسلطانهوهذاسلطانه

"إضخواقائلأ:.المنحرفينأولئكفي-حقعن.أحدهمصرغلقد:حيرلس

ومساوالآبصورةهوإذالابنلأنالخفير"84.شايىبيتجميغيا،الشازىآئها

7.ص2هامدالطرأ؟

.ا!9مز

.ه:ايوئيلا"
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لثالطا)اال!ا

انسائا،وصارش!لناواتخذفتنازل،يتضلعأنبإرادتهشاءقد،شئ!لفيله

مثلنافقيزاصارولأنهوئشزع.يحىوأنيملكأنالسلطانلهئعطىوه!ذا

كانمابالعطيةلهيحونأنقبلوه!ذا،العبدشحلالتدبيرواتخذبحسب

و)نى8.الإخلاءههذامعتتناسبوأفعاله!لامهطرلقةنجدولهذا،بالطبيعةله

86الوقتعنفحصأنهلوضرارأأىبهيؤمنممنواحدأىيصيبلنأنهأعتقد

ومتى،الأممعلىالمسيحققذمتى،بمعنى.السابقةالآياتإليهأشارتالذي

نآقبلتمقدهذاي!ونأنيم!نهلمل!ا(؟الئمسحصهيونجبلإلىجاء

نآالموشمويةالنصوصفيبوضوحيرىأنللمرءالمم!نمنأنهمعإنساثا؟يصير

لبسعندماإلأللإسرائيليينالرببقضاءليخبرآخروقتأىجؤيقملمالابن

قدأبيهحضنفي!ائنهووقن،نبتاذعئئقدالأنبياءربوأن،فقرناثوب

لئهغ"أقيغبقولهالأمرهذاعنموسىأخبرقد!انالفهلأن،البشربينخسب

أوضييماقاي!لقي!فففغفميما!ؤتحلاجميؤآخغل،مثلذإخؤتهغؤشص!مننبيأ

للإسرائيليينأخاالكلمةي!ونأنالمم!نمن!انهلصديقىياإذاييما"87.

بهذهالبشزيةبالطبيعةولتحدجسذايصيرأنقبلالبشربينمنيخسبوأن

أمزاتذ!رأنكأم؟الوصفعلىتعلووالتيالعقلإدراكتفوقالتيالطريقة

وعند88،بالناموسمؤدبناموسىمثلوصارأخافسحأنهوهوإقناغاأ!ثر

هذا؟!لحدثومتى98،خدمةلهصارتمعينةبطريقةثمئشزعأخذالحاجة

مازسقوعندماالزمانملءفيأى،طبيعتهمجدمنذاتهأخلىعندماأليس

اتضاع.بلال!املسلطانه

ألوهبنه.الكرتبنعالبملادواولهداالاحلاءمعتاصصاماعلىالمحدلهالممبحوالعالكلامالهراطفةبمراد"

والموفوعكتالنهاورمالىالآبةعهننكنمالدكيأسحصاعنالحثامةعلىايمئاأئابوس.ثومهمالآلاءيثذد!8

الآلائية،للدراساتالأرئومحىالمركزإصدار،الآريوسيينضدالأولىالمقالةال!ر.الكاتباحلهصيكتبالذىالعام

تديسوع"لإذكانالآيةعلىيعققلهذاالمحم!وصتفسبرلىالآلانىالم!هجهذانض.كيرل!قاتعولقد54.لفرة

الأرمةتمييزإلىيقودلاهذالأنلماحذاهامامرالنحوصلينالميير"إن:لقوله:6(4)يووجلسالمرمنتعص

.02صانظر".والأوتات

عنوبفذمللكاه!نفهلزىبمح!ىلللأحديفوللالانلهالمسبحوتولالألرصشماءلمعحرةتصرهصياقفي81

بعوتالمبحأدناملوصوحلرىألى)ركلكماالمعحرةهددحلالسإلهكبرلر.قيفول،موسىامركمانطهبره

لحححىد.ترحمةللفديركرلر،لوناإعبلتمبر.الطر.إلهألهنثتالحدمةمذهوانيفارلى"ا،مماموسىلاموس

101ء،م7002صةالآلاءدراساتمركرإصدارالهبد.عمد



لع!جميللفابطاالنالن!نحالا)حا

تمافا.معكأتفقواناجذاجيدةبطريقةتت!قمأنكاعلم:ارميا

فلن،حدوثهازمانبحسبالأمور!لفحصواأنهمفلوبالتالىحيرلس:

بل،الملتولةالأفارتلكأوالانحرافاتهذهالى-أعتقدماعلى-ينزلقوا

وبالإضافة.الحقل!لامالصحيحالفهمعلىالنهايةفيقادرينسي!ونون

شأنذىغيرآمرآنهتضورأحدهمآنلو:الآتىأقولفإنىقلتهأنسبقماإلى

وردحدثل!لالمنايشاالوقتعنالمرءيبحثأنمعنىوبلاضرورىوغير

الابنإننقولأنمنمانعهناكسي!ونفهل،بهالموحىبالتابذ!ره

جسذايتخذأنوقئلبالصليبماتقدإلينايأتىأنقئلالفهوحلمةالوحيد

تليقالتيالأفعالهذهىوفعلواقالواوأنهمالس!ارى.مثلاليهودعاملهقد

"نذلث:بالفعلذلكعانىقدو!أنهالمسيحعنذجمزعندماوذلكوحدهمبهم

ليسآإذا."09؟ؤالبضتيائغابىغينأشمتزتغؤخهيبلتاتمين.ؤخذقييلضلابىيينطفيري

فيالآلامهذهعانىقدالابنأنئعتقدأنالاستهزاءيستحقمجنونف!رهو

جسذا؟يتخذأنقبلأى،يناسبهالاالذيالزمن

صحيح.إرميا:

رغبت.لوآخرأمرعنولنتحدثالأمرهذاعنالحديثلنتركلن:حيرلس

هو؟وما:إرميا

ماح!سب-ولنفحصالدقيقةوالمعرفةالحقيقةعنالبحثفيلنستمر:حيرلس

الابن!ينونةسيحذدالذيهوومشزغامل!اقسجهحدث!ان)ن-يقولون

له؟صفةمجردهوهذاأنأمالجوهرحسب

حدثعلىيتوقفالابنجوهرتحديدانسيقولونانهمأعتقدلاانى:إرميا

هذالىإلن.يصلوالمحدودغيراهذيانهمفيلأنهم.عدمهمنومشزغاملاقسجه

الذيهوومشزغاملاقسجهبإنالقولعلىيجرؤوابأنالحماقةمنالمستوى

يحىالذيهوذاتهحدفيالحدثان:سيقولونربماغيرانه.الابنجوهريحدد

9.ابالطبيعةله!انماآخرمنليقبلي!نلم-يقولون!ما-فالابن،عليه

منطقىغيرهذاتف!ير!مانأيضاسنقولالخبثاء))أيهاولى:لس

)المزحم(آحر.صمل!طكحأدإخاحولالتالىلاعصيمةمل!طي!سلمالهمم!فا.
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النالطالطو"

انالسهلومن،العقائديةالأمورصياغةفيمهارةلديىليسبلوغيرمعقول

المقدسال!تابأحداثفهميجبأنهنسيتمقدلأنىذلك،وتضلواتنحرفوا

فيالوحيدالابنعنتتحدثونعندماانى!ماتناسبهاالتي39الأزمنةحسب

ولأنهابالفه.يليقلامااليهننسبانيجبلاانهأيضانسيتمقدتجشدهزمن

فإنى،وغيرمستقيمةملتويةبطرقفيهاتف!رونالتيالأولىالمرةهىليست

حدث.مجزدل!نها،للابنذاتيةخاصيةليستملاصيرورته)نتقولون

بحسبالابن!انفيماانهونعترفنؤمنانمنيمنعناالذيمانقولغيرأننا

!ائنهوقنللبشرئطهرأنارادالآباللهفإن39،ومشزغامل!اجوهره

لأولئكئشزعأنقبلل!نهيملكانفيبدأأنهاعنىلاأناوبالقطع.بالفعل

تابعينوصارواطاعتهعنخرجواقد!انواأنبعدلممل!تهيضمهموأنالبشر

الذينبعضيقولأن،بالمزةاللائقغيرمنأنهوأعتقد.الآلهةتعددلضلالات

الذيوبرضاءالبدايةمنذذعئيقدالآب!لمةانح!ماء،بأنهميزعمون

وانهفشزعهوالطبيعةبحمسبالابنأنيؤمنونلاذلكومعئشزع!ى-ؤتدء

يدخلهلمال!ثيفبالضبابومليءصغيرفعتممنزلهناك!انفلوالقه.هو

دخلالفترةهذهمروروبعدبذلكيسمحلمأحذالأنمالفترةالشمسأشعةنور

هذالمثلبالنسبةعادىغيربنورالم!انوأضاءالظلاموطردمباشرةالنور

إنهوقالحدثممايتعجبونلمنلحىلسانالنورلهذاكانولو،9الم!انا

بفرحيفزح!ىالم!انذلكإلىيدخل!ىولؤندتهالتىالشمسمنجاء-قد

93.ص4رقمهامىانظر!

لوتاإبحبللىحاءلماضرحهابفئاانطرالعدد.صر!جاءلماشرحهإطارفيالحققةهذهنفىكرل!.قيدكر9كا

ف!لهالكلور!اللهبالطبيعةمرانهفرغمليتا،حاضزاالابن"حينصاكان:يقولحيثالمحخنانعن221024:

".الناموسمزعنفهموالهك!لهكانرعم،الناموسمرعلمضمصانفهئحضعدا!ذلك،ل!صحالتنايحتقرلا

.44صم7002الآباء،دراساتمركزإصدارلوقا،إبجلتف!ر

كانت)،والحياةللآيةشرحه!طارديودلكلالالنإصتارتتدالخيقةأنبايفصيل.كيرل!قلرحأحرموصعي19

على.فايفعل.كماأيضالذدهذائرحهو!(،4-ه:ا)يو"تدركهلموالظلصةالظلصةلطيضئوالنور،انسنرر

كطيعةلبتالابنطيعةأنوعلىالحفيف!هدهعلىودلبلألرهائاعرأحدربرردوالاب!الآ!بيرالحوهروحدة

ايأولصاثحلدم،9002صةالآباء.دراساتمركرإصدارللفدي!كرلى،يوحاإمحيلضرحانظر9لمحلوقالت

الآلىأنبلمخلوقعرالال!الىليئتالمكادكلنضئالنيوأضعتهالورلثهواشحدمائماسيوسالقديىصق!1

الأرثوذكىالمركرإصدار،التالتةالطعة31،:18المحلالآريوجيراضدالثاليةالمقالةانظر.لهيىكلحلققد

.4002الآبائهللدراطت
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لال!يمرلل!ب!مأالثالنانحالحا"

ي!ونأنأحديقبلهلذلكىفبعد،الظلامسيادةتحت!انواقندائم

الصغيرالمنزلهذافيدخلحينمزةلأولالنورطبيعةاستمدقد"النور"هذا

مزة؟لأول

69.الدوامعلىنورهولأنه،لابالطبعإرميا:

ومشزغا،ملاالابناقامقدالآب!ونأنهؤلاءيتضوراذالماذا:!يرلس

عملهمازشقد!ان!رازته(بداية)فيالابنأنمعأمامنامنيغاعائفايمثل

مجدئظهر!انهذاعملهفيهاأتمالتيالقليلةالحالاتفيوحتى!مشزع

و!ان-لنواميسهتخضعأنالأمم!لعلىينبفىأنهولبئن()الإلهيةطبيعته

هوالقديمفيوحده)سرائيلشعبا!انأنبعد-الآبالفهمنبتأييديتمهذا

الإل!ثة؟للنواميسيخضعالذي

فمتى،فشزعهوالابنأنبوضوحيثبتواأنيريدون!انوالول!ن)رميا:

لنا؟بالنسبةذلكحدثطرلقةوبأى

حيث.للمعرفةعطشلديهمتمنال!فايةفيهخيزاأقلناهماأنأعتقد:!يرلس

غيرالمسموحمنأنهالقديمجؤالمعطاةوالوصاياالناموسبشأنذ!رقدالفهإن

حقلهاالتيهىفقطالمل!يةالطبيعةالأنمنهايخذفأوإليهائضافأن

شزع،فقدالابناما،ترلد(ماتحذفاوتضيفأنتقدرالتيوهى،التشرلع

الإنجيلية.الوصيةهىجديدةوضيةوأعطىتصلحلاالقديمةالوصيةأنوأظهر

سلطانله!منبلالسماءمن!فرشلوليس،!مشزعهذافعلولقد

نحيفوليفييفيفوب"قضزتبقولهذلكعلىيؤ!دبولسوالقديسبالفه.يليق

تختافذينلأزتخالئافوسيىتختاتحأتيالئافوشبىتختؤلقذيق،ائيفوذلأزنخ

يف!تافوسبىبلآلشثنيأقغ-تافوسبىيلآ!آنيتافولبريلآؤيفدتين،التافوس!

هوبينمالأنهإذاانتبهتافولبى"790يلآاللتيقلأزنجخ-بفضمبيحتافولبىتختنبن

هذافيوهوالمسيحلناموسطبقايعيشأنهيقوللفهناموسبلاليسإنهيقول

وحدهوبأحقيتهبألوهيتهويعترف،ائشزعهوولأنهالفههولأنهلهالمجديعطى

"لورستص!رلاصتحداموذلثالآبحوحرداتصألهوعلىالجحسدالاسألوهيةعلىلبفيهمحعآلاءلذد11

الالايخةللدراصاتالأرنوذكسىالمركرإصداريوحا،إخيلشرحكيرلر،.ثأيحناالطرالايماد.قالولىلح!فينور"

39.ص8رقمهامرأيحئاالطرالثام!العحمل،الأولالمحلدم9002صة

.9:02021اكو13
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الثالطا)الط!

ناموسبحسبيعشقنأنطالمابولسالقديسللاموفقا،إذائشزع.أنفي

منالابنيمنعانيم!نالذيالسببهوفما،لفهناموسبارليسهوالمسيح

الوقت؟نفسفيالنهوهوائشزعهوي!ونأن

أعتقد.ماعلىسببيوجدلاارميا:

سبق.ماإلىبالإضافةآخرأمريشيرالىأنللمرءيمحن:حيرلس

هو؟وما:إرميا

شزعقدالآبالفهانيثبتانأحدعلىالسهلمنليسأنهأعتقد:حيرلس

نأمشقةوبدونيستطيعبينما،بعدهمتمنأوفقطالأولينللقدماءبالأخص

بينمائشزعالآب!انونمنفأين.الابنوبواسطةالابنمعئشزعأنهيتأ!د

وغائئا؟صامئاالابن!ان

الآتاء!فغقاتغذ،أآلفةانيقولبولسالح!يمفإنذلكومعإرميا:

إل!ثتاأآلزلثمزةللإسرائيليينقالأيضاموسىأن!ماقديمأ"89.يالآئيياء

!خوريمت"99.!لقتا

لفهدائفانسبواقدفالقديسونصديقىياحسنهوتقولهماإن:حيرلس

التشرلعهذاإنيقولالابنأنلكلأثبتهتال!ن.القديمالتشرلعذلكالآب

قالهمايهدمأوالأش!المنشلبأىينقض!ىيأتلملأنهله.هو

لآ9قالبنفسههولأنه.والناموسالأنبياءاقوالي!فل!ىل!نالأنبياء

وأيضا،..ا.ال!لي!ونختىالتافوسيىمنؤاحذةئقطةآؤؤاحذخز!يزوز

بعدمانهأالآنفهمتهلا..ايزوز!لآ!لآميؤق!ن،تزولآدبؤالأزضق"آلشقاء

هوالآنمنسيصير!لامىانقالحتفاسيقمالفاموسفيما!لإنقال

أحدلسانعلىخرآموضعفييصرغوهويراهأنللمرءيم!نل!ن؟الناموس

فؤناأآثيينيرفونائيؤيمذلذ!ؤيذلذاشيم.شغبيئيغير!"يدلكويقولالأنبياء

ت!فمقنهوأناو!نتطبيعتىش!لتواتختتتج!متدلالقدا..81(1
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ل!جممللقابمأالثالت!نحالحا"

يستتبعالأمراذاالأنبياء.بهنطقماشزعقنهوكانالآبالفهانمعحينذاك

المشزعمجددائقالهقنأنبالمزةفيهمش!وكغيرأمروهذا،بالضرورة

يعاقبوأن،الدتانكا.اهوطبيعيةوبطرلقةي!ونأنيجب(الناموس)واضع

الىيميلونوالذينالناموسبواسطةتحددمايهملونالذينأولئكشديذاعقائا

حسن.أنهيرونمافعل

بالتأ!يد.:إرميا

ؤنذه:الذيطبيعةخصائصلهالابن

وهوالآبوهو401الناموسواضعهوواحدإنقيللو!ماتمافا:!يرلس

ليسالابنانالأش!المنش!لبأىمعناهليسهذافإن،أيضاالديان

طبيعةيفصلأنيم!نمابالمزةيوجدلالأنهالدتان.وهوالناموسواضعهو

الآبالفه!ان)نحتى،أعتقدماعلىالطريقةوبنفسالآب.طبيعةعنالابن

جوهرهفيالخاصيةنفسلهأيضاالابنفإن،.اهالموتعدمخاصيةلهقنهو

خصائصببهاءومشرقةغيرمائتةطبيعتهانبمعنىالموتعديمبالتأ!يدوهو

الأمور)نلناقالواإناماله.نسجدوالملائ!ةفنحنولهذا،ؤتدهالذيطبيعة

مستقيم-هوبمانؤمنأننارغم-منحولةب!تاباتلناوأتوا!ذلكليست

يلى.مالنافليوضحوا

تقصد؟ماذا:إرميا

يمل!هالالأنهحياةلهليستقن!انان،شئ!لوقبلأولأ:حيرلس

منلهمعطاةالحياةوست!ونمائئابالضرورةي!ونألافحينئذ،طبيعتهفي

خر.آبواسطة()طبيعتهخارج

.الموتيقبلأنيم!نالموتعديمليسهوقنلأن،نعمإرميا:

أولئكفيالحياةعملهوماأيضالنافليقولواهذاالىوبالإضافةحيرلس:

؟الحياةالىحاجةفيهمالذين

"والأمواتالأحباءلدبنمحدهفيبأتىوأيصئا.."لانهالال!عنلفولهمالفمططيبةلبقيما-محمعبالآلاءعتراوكما30

.4:21يع

.6:61اتيحرانظر51
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الثالثاالطو"

بالتأ!يد.الإضاءةهوالنورعملأنمثلما،الحياةاعطائهمهوطبغا:ارميا

تنالأنلىإتحتاجالحياةأناعتقدقداحذاانفلوتتقم.بالصواب:حيرلس

اعتقادهأنتظنفهل،آخربواسطةيستنيرأقيحتاجالنورأنأوآخر()منحياة

سليم؟هذا

التف!يرعنابتعدقديحونالاعتقادبهذالأنهلا،بالتأ!يدإرميا:

آخر.بواسطةحياةئوقبلاالحياةلأنالسليم

انقياقةفؤآتا9قائلأفيناولصرخبينناالوحيدالابني!ونعندمااذا:حيرلس

ي!ون!يفأمالموتعدمينقصهاالحياةأننفترضأنيجبفهل.ا((60ؤالخياة

ذلك؟بخ!رفالأمر

لأنبالتأ!يد.الموتعدمينقصهالاالحياةلأنذلك؟ي!ون!يف:إرميا

.الموتعدمتعنىطبيعتهافيالحياة

عنهيخبرناما)وهذاالموتعديمهوالآباللهانطالماإنهاقولوأنا:حيردس

اؤمنغيرأنى؟الموتعديمايضاالابني!ونلاف!يف،(701المقدسال!تاب

منهمالليعطىوالابنالآببينالجوهرلةالوحدةأمربأنمطلقوبش!ل

جوهريةصفةهىالحياةانضحواامرانه!ما،الموتعديمئي!ونهماحقيقة

الىيرجعامرهوبلالخارجمنيعطىصالحشئهوليسالموتعدموأن

نإيقولواأنيجبانهظنواقدالمنحرفبتف!يرهمالمعاندينأنفلو.الطبيعة

حقإلههوليسوانهمنفصلةاخرىطبيعةلهوانالآباللهعنغرلبهوالابن

لالىوبالتا،عينهاالحياةهوبالحرىأوبطبيعتهغيرمائتهوبالتأ!يدأنهمع

بالطبيعةتليقوالتيوالملائحةنحنمنهانندهشالتيالميزاتاليهىينسبوا

هذهتنشبأن-المنحرفتعليمهمحسب-يم!نفهل،الموصوفةغيرالإلهة

الخلائق؟بينمنآخرلأحدالإلهيةبالطبيعةتليقالتيالميزات

ذلك؟يقولونطربقةوبأى:إرميا

الحياةهوو!ونهالحياةاعطاءسلطةانسيقولونهؤلاءأنأعتقد:حيرلس

هوجوهرهحسبالآبأنطالمااذاحق.الهوالطبيعةبالفعلهوبمنتليق

6:16.اتيوانظر201
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ل!كيرللفايسأالتالتانحالا)حا

فييوجدوأنه،الآبطبيعةمنليسالابنإن.يقولونلماوففا-بينما،!ذلك

ماالخاصةلطبيعتهناسئاالحياةهوإنهالابنيقولوحينما،الآبمنأقلمنزله

صحيح؟هوبشأنهمقلتهماي!ونلاف!يف،الآبجوهرخصائصمنهو

انتقلقدالموصوفةغيرالطبيعةخصائصمن!انماف!رهم()حسبلأنه

الخلائق.بقيةمعالوجودالىأتىقنإلىبلالآبالفهجوهرمنيأتلمقنإلى

ذلكبعدثمالأولالمقامفييأتىالفهأننعرففإننا،بهنؤمنمابحسبلأنه

.الاطلاقعلىآخرشئأىوالخليقةاللهبينالوسطفييوجدولا!لهاالخليقة

صحيخا؟أقولهماأليس

تماقا.صحيح:إرميا

يم!نف!يفالآبجوهرغيرآخرجوهرلهالابن!انفإناذا:حيرلس

وجودهم؟طريقةجهةمنمختلفينهمقنومماثلواحدفعليوجدانهنفهمأن

يخييآيضآالإئن!ذيذ،ؤلخييالآفؤاتئقيغالآقيآن!قا"لآثةيقوللأنه

يشاء."801.قن

أيضاقالنهأغير.الحياةهوبالقطعوالابنبالتأ!يد.ذلكيقولهو:إرميا

بسببهىفيهالتيفالحياةإذا9010بالآبلماخيؤآتا،الخئيالآلثزشقني"!قا

ال!ط!اتنلك!ألهايفئا"انرون:لقولهالمعنىنف!.كيرل!قيوكديوحناإنحبلسالآالذهشرحهوق.2ا:هيو801

(وكيى؟اتليكردأنيمكن،كي!المرتىإتامةحهةسبالمساواةيعحلشلأد.للآليمعادلتهعلىساطغابرهائا

الآ!لىالتىالاحياءعلىالقدرةلأنالحصائص؟شضلثعالدىوهوالآليعنوغريئاأخرىطيعةمنيكون

ذاتهومنالاب!صسفصلآالاسلمضيحىلاايفئاالآبلك!الالهى،للحوهرخاعيةهىالابر،فيهىكما

كليفعلوالآ!،لالطيعةذاتهبالآ!لهالاسأدإد،الآبعنومعزلامفصلأالآحرالعضثحيالاب!انأو

يبايفئا،نفسهالالنهكذاداقا،طبيعتقالإحياءترةلديهالآبأنطالمالكن.بالابنشىكلويعملئن

926.ص،الأولالمحلدم002!سنةبوحنا،إمحيلشرححدة".علىم!هصاكلاتحصوكاماالمونى،إفامةفوة

اسصراهدا"معىلالقول:يداف!نهيوحناإنجبلمنالآيةهذهل!ثرحكيرل!ق.تعزضعدما6:57.يوا!

الذىاولنكيتلمنوفهمهإدرممهكك!إدتمائاالفهمعسرلي!لكنه،بقليلةليست!عوبةتغلفهكامض،

الحممىالمعىلنوضبحيجتهدف!نهولهذا.417صالسالقالمرحعيوحنا،إنجيلضرحباشقامة".يفكروااناختاروا

إمتدألهابفئاالملاحظومنالآب.لثهالحوهرقوماوانهالابنألرهبةنثبتعفانديةنعابممنبحوبهومالها

بثبتأيصتاكىبلالآدبوسى،الفكرضدوالابنللآبالجرهربوحدةفقطلي!يعفمكىالآيةلهذهشرحهق

والروحوالالىالآليفيئدركراحدةهىالايىالطبة"إدفيفرل:الحومرقالواحدالأنصالثالوثعمدة

لواسطةتمإنهيقالمالكنأمورمنيتمانينبغىماكفردهمنهمكليعكلضددإنقسامىبكللاالقدس

فإدا!وهر،وحدالةيحصفيحاواحذاالقدوسالئالرتكادتنالأنهالالهيلأكلها.الطيةعملهومنهمواحد

.417118-ص".الروحلطلالالنالآبمىهوشنكللألى.ضئكلحهةمنبالكاملواحدةنوةهىتوته

!القدي!كيرلألىإلأالنالوث،حولحوارهوالبومنرهالذىالكتابمرضوعانركمانهبالأيهرالجديروس

ألهسبالرعم،الآيةهدهإلىاشارعندماأتايم،والئلانةالإلهىالجوهروحدةأىالثالوت،عفدةإلىيتطزقلم

.01صهالمثالسيلعلىانظر.الهامةالعمدةلهذهتعزضتديوحناكانإنجبلمناخرىلآياتاستخدامهفي
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لنالطا)اال!ا

ا..اأبيه

استمدقدنفسهالابنأننقبلأنيجبهلالجسورونأيهاوبالتالى:!يرلس

بقيةمعنحصيهوأنلابدوبالتالى!لهاالمخلوقاتبقيةمعالآباللهمنحياته

نأيجبحينئدتعليها؟دخيل!شئآخرمنحياتهاتستمدالتيال!ائنات

()الإنسانخارجمنيأتىالذيالشىلأنيموتونالذيناولئكبينالابنيخسب

،للفقدانمعزضاسي!ون،بهيحتفظأنالإنسانيرلدوما،ئفقدانيم!ن

ثابئا.الأمربهذااحتفاظهتجعلطبيعيةبقوانينيرتبطلمإن

الآببسببالحياةهوالابنبأنالمرءيف!رأنيم!نإذاف!يفإرميا:

؟الحياةهوالطبيعةبحمسبنفسهالابنأنمنبالرغم

القهمنصدورهأصالةعلىدليلبالتأ!يدهواااالحياةهو!ونه:حيرلس

(.)الإل!ثةطبيعتهحقيقةعلىواضحوبرهانالآب

بهذا؟تقصدماذا:إرميا

بالآب.حتيإنهقالبلالآبمنالحياةأعطىإنهيقللمأنهأقصد:!يرلس

إذا؟هذايعنىوماذاإرميا:

بلالموتعدملهاوليسحياةفيهاليسطبيعةلهتمنيليقانهأعتقد:!يرلس

بقنيليقبينما".الحياةأعطانىأبىان"يقولأنآخر،منحياتهيستمدهو

!إلهتناسبهوبطريقةيقولأن،الحياةمنصدرقدوانهالحياةهوأنهيعرف

إنىوقالأبوههوعاقل!ائنمنؤلدقدعاقلأ!ائئاأنفلوبالآب".حئي"أنا

وقالتصوتلها112النارمنتشعالتيالحرارةأنلوأخرىبطريقةأو.بأبىعاقل

ألىالآراءهدهومن1(.17ص)انطركيرلسالمعارضينرأىعنأحيانايعرإرمياكلامالسادعلى.كيرل!قيصع111

حنألا"الابنتولهذاعلىودليلهم،الآ!مناقلفهوولالتالىالآبمنيستسدهابلذاتهلىحياةلهلي!الاس

يحيبتدمعارضناألكى:فيقول،المعارضفيهيفكرماهذاادصراحةكيرل!.قثيرأخرموضعوولالآ!".

"انابقولهإلأأعظمالآ!أنبوصوحيظهراوكبفبالطيعةيكونهعصاالالىيكفأخرىكيفيةولاية:أحرىمرة

بالنماميدركفلاالحماقةهذهمثلفيبمدفعالذك!ذافصن،للابنالحياةئعطيهوالآبكالىإلىلألهلالآب"؟حئ

القاهرةيوحنا،إنجيلضرحأ.الأحياء؟علىتديزايكوناوالحياةنفسههولالطبيعةيكودل!الحياةفيلثزكقنأن

.184صايأولالمجلدم،9002سة

ألىتعى4:ايمالحباة"كانت"فيهالآيةانعلىكيرلى.قلذديوخا"إمحيل"شرحكنالهمنفصلكاملفي11!

ذإالأب!الوهيةع!تسعةببراهينويدقلالآ!حوهرنضصوانهكلرقكيرهوولذلكالحياةبالطيعةهوالابن

الالع.المصلم،9002يسةالأولالمحلدالظر.الحياةواهبهو

الماشنةوالحرارةالارتثبباشخدامالآل!سالابنولادةطريقةام(6)هـ1والشهبدالمدافعيوشينضرحأنصق!ا؟

.61تريفو:معحوارهانظرعها.
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ل!جمهللتاي!أالثالنانحولح!"

عقللهقنيظنالأالمم!نمنفهل،113انبعثتقدمنهاالتيبالنارأدفنإنى

منهما!لخصائصبالحرىيقصدان(والحرارةالعاقلال!ائنى)1انهما

!هبات؟))الخارجمنعليهمادخيلةخصائصوليس!ينونتهمامنهاالتي

!ذلك.يظنسوف،بلى:ارميا

حياةمنهىالتيالحياةهولأنهبالآبحتيالابنفإنوبالتالىحيرلس:

يستنداقولهالذيو!لامىؤتده.قنمثلتماقاحقاالئهابالفعلولأنه،114الآب

ائقآن!ؤنغقغقائلأعنهي!تباذح!مةوالمملوءةالإنجيلىيوحناشهادةعلى

انمسييح.يشوغانجييما!ؤالخق!ؤؤنخقالخق.ينفيرفتضيزةؤآغطاتاتجاءقذالقيما

لك؟بالنسبةأ!ثرالأموراتضحتهل.اا."هالآتبيةؤالخياةالخقالإتةفؤقذا

منليسالابنانتظنانمنبدلأبذلكتؤمنأنا!ثرالسهلمنأصبخوهل

الآب؟جوهرنفس

يوحنا!لماتيدحضأنيمصنشئيوجدلاانهاعتقدإنىإرميا:

أنهغير.المعارضونيرددهماضدالابنعنقؤلةشهادةتشهدلأنهااللاهوتى

ويقولونسخريةفيالمعارضونيبتسمالحالففيالحقبالإلهالابنئشقىعندما

الاسم.هذامنحهقدبإرادتهالآبل!نحقالههوليسالواقعفيالابنإن

فؤقاشمأؤأغطاة،أيضأالفةزقغة9!تببولسالقديسإنقائلينويضيفون

اشبم"116.!ل

للآ!الجوهروحدةحقبقةلايضاحأوردهاالنىالعديدةالبراهيرباقلياينيههذانذسكبرل!.قاضهحدم1

.4.ص.22البرهان.الثالثالفصل.جاالابقالمرحعيوحنا.إمحيلضرحانظر.ا،سوا

المتحدالابنللانكرل!.قيتكلمبالآب"حنواناالحنالآبأرطنى"كما6:57ليوحناضرحهإطارو1

مىلأنىبالطبعةالحباةولأننى..جاةلالطيةهوالذىذلكمنحباة،ؤلدت،الكلمةاناإنىوحبت":وبفول

.174صالسابقالمرحمعيوحنا،إبحلشرحانظرالحئ".الآ!

.02:يوهاا

ضاهدوانهبهربارؤبةعلىنعيقهسياقفيالآيةهذهنف!إستخدمقدكانكيرلىالفديىأنوئلاحظ2.9:لى1

ولراهبالصيبزفعالدىنفهالميحهىالرصاصوزنة"كرل!:.قيقرلا(ه-ا:ه)ركزفعتقدرعاصورلة

مرحمع،والحقبالررحوالمبادةالحودكتابانظراصلا(.كلفوقائهاواعطاهعائازفعهاللهلأرايالوهبةكلحدبنع

.341صالثاثةنالمقالة،طلق
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لثالطاا)الحو

ا؟ا"اسفاأعطىقدلأنهالآبمنأقلهوالابنهل

فإناسم.!لفوقاسفاأعطثئقدانهمعكأتفقانىتعلمانيجب:حيرلس

على-أعتقدماعلى-يدللاهذافإنالإلهىالوحىأقوالعلىاحداعترض

غير.عقلهاختلقدإنسانمحاولةوعلىمنحرفعقلعلىبلالف!ررجاحة

حتىيحاولوالملأنهمالتضليلفيالمعارضينوأساليبفنونمنمندهشأنى

تخدم!لماتعنيفتشونل!نهماسفا،إعطائهسببفيالتف!يرمجزد

الابن.و!رامةمجدضدو!أنهيظهرأمراىيستغلونهقةوفي117أف!ارهم

لملأنهالعطيةهذهالابنفيهأعطىالذيالوقتيحذدالإلهىالوحىأنمع

يخمسثتغالفإ،ضوزةفي!انإذ!الذيعنه!يبالذيهوآخري!ن

!ؤضائرأص،غئبضوزةآيخذأ،نفشةأخقىت!ثة7،يف!لآفغابي!ونآنخفشة

قؤت،المؤتخئىؤآطاغنفشةؤضغ،!إئشانيائ!ثئة!ؤؤجذقياذالثاسيى.شيئيما

تختؤلئي،118اشبم!لقؤقاشمأؤآغطاة،آيضأالفةزقغةبذلك9.الضبيب

الأزضيى،تختؤققالآزضيىغقىؤققالشقاء!ؤمفقز!تبما!ليشوغياشميم

الآب"911.الف!يخب،زدثفؤائمسييخيشوغآنيشاني!لؤيغتيرف

صلرب19هدانمرأئاسيوسالقدي!ولقدكثف.المقدصةالنصوصاصخدامليدانئاالهراطقةا!و!هومذا7"!

الفملالآلائه،للدراساتالأرثوذكسىالمركرإصدارالآريوشين،ضدالأولىالمقالةانظرالآريرصيرد.اتعهالدي

"هيرسيى"الكلمةسيولالئاللعرلئالي!هرطفةلمطالىلالذكرالحديروصكر.الحادىوالثصلالنالت

الحرفيوالمعى3+!م+اأ؟3ء،أ+هأبيصىماأوعربيةأحر!إلىالونانيةاحرفهاكلنقلتمألىلعدلحإ"ءمإ"

علىأطلقهراطقةلقصف!نولذلك.ألتقىاواختاريعىلدأ!إبمحءإكاالدىالمعلمعىمىححوالبونانيةلل!حلحة

معتمقلاالنيأفكارهمتخدمكىالمقذسةالصوصببنمىكلماتعنيفئودأويتقونالدي!كالراالاشحاص

المقيم.الكيةاممار

إعطاؤهوأرالمتحدالاسألرهبةوموصخالالتفصلالآيةلهدهالممماتفيرلارنجلمنأثاصوس.قإشعل"11

11فصلالآباء،دراصاتمركزالآريرجين،ضدالأولىالمقالةانطرالجوهر.يللآبماوغيرأنهيعنىلاائها

له.وتاثرايفيرهذانض.كيرل!قاتعرلقد74087ص

قالواالذيىالآريوجينعلىالزدفي7()6،الآياتهذهمراياولبالجؤكيرلر.قاستعانادصق.2:6011لى911

،والاساللهبينواحدرصيط"يوحدالرصولبرلرتولفهحوالأضموالرالرليرمتوسطةطيةسهرالابرإن

.قانبحدلهذاحاطنة،لطريق!وذلك(،2:ه)ايمر"الجميعلأحلفديةنفهبدلالذيالمحيوعالالاد

خبرة،19ايأرمةهىالوصاطةمعتناصبالنيالرحبدةالفزةألىاعنفد،ماعلىمجذدلالرصإلى:ابفولكرل!

نفهاحلىلكه،دئةمعادلأيكودأنخلةيحس!لماللهصورةيإدكان"الذىالرصولكلامحبيهاوالز

المكتو!حصالكليصالحولكىالآ!لثهداتهبواسطةئرحفافلكىوالر!الإلهألهوركمعبد".صررةآحدا

ك!نار.توصطكله،ذلكيصعلكىالحرات"فيماامايارصعلىماصواءكالىصليبهلدمالصلع"عاملا

تحتكللاالانادطيةولأدالميح.لضحصلالاتحادوذلكاللهمعتصالحواالميحعننطلص"لولىيقولولهذا

وتشقه.ح!دلاممقاويأحليأحلناالرحيدالابىبىفقدايحد،تبلالأولىحايهفياللهمحدتوعبأن

22.صانظر(.با
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لال!جمرللفال!د(التالت!تثالحا"

هذا؟يعنىوماذا:إرميا

وقفبرفقهدطرلقمثلاللامهذاي!ونأنالممنمن!ان:!يرلس

فلتفهم.الحقإلىال!لامهذاولقودهم،صحيحةبطرلقةالفهميريدونتمن

وأنالإخلاءعمليةإلىيشيرفهذا"!هبة"الاسمأعطىقد)ذأنهصديقىيا

عمليةوفق-اسفاأخذأنهوطالمااجلنا.منالتدبير،حسبنفسهؤضغقدالابن

الإخلاءعمليةقبليمتل!هلاشيئاأخذ!أنهفيبدو-هذهوالخضوعالإخلاء

إلىمجلوهمنتنازلوقدنفسهؤضغأنهوطالماالآب.الفهجوهرنفسمنلأنه

مجديأخذأنهيعنىلاوهذا،السابقمجلوهإلىبالقطعيرجعفإنه،اقلهوما

الضرورىمنأنهيعتقدون!انواإنأماالبدء.منذله!انمابلآخرو!رامة

فوقاسفاأعطىعندماعنهغرلبةو!رامةمجذااخذقدالابنإنيقولواأن

منالمنطقحسبيمنعناشئيوجدلافحينئذ،الآبمن!هبة،اسم!ل

تمافا.آخراتجاهإلىتجسدهنحؤلوأنع!سيةبطريقةتأنسهشرنفهمآن

ليساسم!لفوقلاسمالابنأخذ!ان)نهذا.يتمطريقةبأىلكوسأقول

حسبلهي!نلمجديدلشئا!تسابهبالحرىل!ن،لهبالنسبةاخلاءهو

قبلحدثقد)خلاءبالحرىأوجوهرىإخلاءهناكسيونحينئذ،طبيعته

لاوبطرلقة-الإخلاءتمفيهالذيالزمنبينما.الزمانملءفيالإخلاءيحدثأن

اقتنىبعدما،وال!رامةالمجدزمنهو،ذاتهفيهخلىأالذيالزمنأى-أعلمها

غيرسابقا.له!انبماتقارنلاأموزاوامتلكالطبيعةبحسبلهينلمما

عندماللابنأعطىقداسم!لفوقهوالذيالاسمأن-أنتتؤمنو!ما-أنه

بالتبنى!ابئا،الحقيقىالابنوهوالفهابنوتعثن،منا!واحدجسدنااتخذ

شر!ةلناوت!ون،بالتبنىلفهأبناءنصيربواسطقهأنناحتىاجلناومنمثلنا

يجب؟عقاحاذقدالحديثأنتعتقدأنكأم.الإلهةالطبيعة

لا.بالطبع:إرميا

نعترفوأنلابدأنه-المعترضينعنادعسوعلى-قزرنالقد!يرلس:

ل!عناولنبعد"12الوحيدبالابنبالإيمانلومبغيرنتمسكوأنالأسمىبالأمور

صفولهالوجدالالرصالمجحالأكلاداناجوسالغدسأرصحالجحد،الا.ألويةاسكررلد!الآرلرجبرعدالأولىضانهرراكةر!

حص-حبتيالىمقولالماؤعلىالاكلاركراحمداولصع،الابةال!صالالعالصجحالاكادصمحرممةنحد%إذاع!ما"



لطلثاا"الط!

رفضناإناما.طاعتهالىف!ر!لولئخضع،12م!توباهوكما!برلاء

الوحيدالابنعلىوسننحرهؤلاءيقولهمانقبلأنعلينافيجبذلكنفعلأن

نضيعه.آخرشئلديناليسانهأيضاسنقولوبهذا.الحقيقىالإله!ونه

الحديث؟ستتحاشىأم،ترلدمالىستوضحهلإرميا:

الأمورهذهعنال!لامأتحاشىولنأتحذثأنرغبةلدفيبالتأ!يد:حيرلس

وانه-أفضلاسفاأعطتئقدطالماإنهنقولأنالصحيحغيرمنكانربماأم

ئعطىمالأن؟تفارقهأنأيضايمحنالعطيةهذهفإن،إلئهاذعى.مابطرلقة

يليقلالمامعزاضاسي!وننفسهالآبفإنهذاوحسبالأبد.إلىثابئايبقىلا

طبيعةمنأدنىطبيعتهوست!ونالابنمنأقلسئصبحالآبلأن.بهئنطقأن

له!انالابنأنلولأنه-الآبمنأقلزعمهمحسبالابنأنمع-منهالمولود

هذهأعطىو!أنهولحانزائفمجدألوهيتهمجدل!انإلئهائدعىأنمجرد

الألوهيةمنيمل!هما!انبالفعلأنهلوزائفةرتبةوكأنهافقطالآنالرتبة

عطئة(.مجزد)أىاسممجزدهو

غيراللائقة.الأمورهذهبشاعةيوضححديثكإنإرميا:

لأننانستعرضها.أنالضرورىمنل!ن،بشعةامورهىبالفعلحيرلس:

نأطالمااذاحق.هوماوئظهرحقليسهومانستبعدفإنناهذانفعلعندما

إخلائه،علىلهمحافأةالآباللهمناسفاأخذقد.يعتقدون!ما-الابن

هذالهي!نلمالتجشد(قبل)أىالإخلاءزمنقنلإنهيقالانيم!نلىفبالتا

جؤالآتظهرلم-تفقدأنبسهولةيم!نوالتي-المعطاةالنعمةهذهانإذالاسم

يحنلمأنهطالماالآبلفهمساوناالابن!ان!يف،وغيرذلكالإخلاء.زمن

مساواتهيحسبلملأنه؟العبدش!لأخذقدي!نولمبإرادتهنفسهأخلىقد

للآب،مساوئا!انالإخلاءزمنقئلالابناننقول!ئافإنإذا.خلسةلفه

الذيالمجدفوقمجدلهضيفوأخاصةبطرلقة!زم،نفسهاخلىعندماوأنه

نفسه.الآبفاققدالش!لبهذاسي!ونفإنهاله

حبنيسمولودرلكهمموكا،ولامحلوقالرومولثهالحفيفيالكلملاوهوالجروحيدالحكعةرموحومرهس،سللآ--الطية

.9فقرةانلىالمملالظر".الحقبقيالآليءل!ةهه"كالةهلحالحومر!واحدالهإدحقإله!هوولهداالآل!حرمررات

.ا:هكو.2انظرا؟ا
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ل!جممللفابسأالتالثانحالحلأا)

جذا.صعب!لامهذا:إرميا

عندما-الابنانقالوافلوالتف!يرطرلقةحيثمنسليمغيرأنه:حيرلس

طبيعتهأنيعنىفهذا،أسمىشيئاا!تسبقد!ان-اسم!لفوقاسفاخذا

الذيالشنيع!لامهممنيتضحماهذالأنالآب.الفهطبيعةوفاقتتطؤرتقد

أسمىآخرينبينأقلالابنرأىقدالمرءأنلوأخرىناحيةومن.قالوهأنسبق

يظهرلاف!يفشيئا،أخذأنهئفهمأنهمعشئأىالعطيةتزلدهولممنه

التيالإلهةالطبيعةإنيقولواأنال!بيرةالجرأةهذهمثللهمقنوهراء!ذب

تتفؤقلاانهايقاللاحتىالمخلوقةالطبيعةعلىفقطقليلأتتفؤقتوصفلا

خصائصهاأعطتقدالطبيعةهذهأنلوإنهيقولواأنوأيضا؟بالمزةعليها

أنهغير.القليلالأيستفيدلنفإنهللمجدترفعه!ىالمخلوقاتلأحدالذاتية

يقينيةهىبالفهالمختصةالأمورلأن،مناهراءهذال!انه!ذاف!رنالو

منأفضلو!أنهبظهرالآباللهفإنفحرهموحسبالمجد.!لوتستحق

يملك.مماأفضلعطايالغيرهمانخا،نفسه

طريقة؟بأى:إرميا

المجدنفسولهلهمساوهوالذي-الابنأعطىقدالآب(ى)1بأنه:حيرلس

عالية.مرتبةفياياهواضغااسم!لفوقاسقاأعطاه-لذاتهإخلاثهقبلحتى

الجهل؟رائحةمنهتفوحهراءهوالمعاندونيقولهماآليسإذا

بالتأ!يد.:ارميا

!الآتى:يقولونماهراءيثبتأنيستطيعالمرءأنأعتقد!ما:حيرلس

بطبيعتهابتاليسوأنه"الابن"اسممجزديحملأنهيعرفالابن!انلو

ليسالمزلفلأنالخق"122.فؤآتا"ولقولعالياينادىجعلهالذيفما()الإلهية

الأمورتلك)ئظهر(بل،الطبيعةحسبلهليسمائظهروقن،حقيقىهو

أنغيربالقؤة.والمجدالحقيقةيخترقأنيحاولفهو،عنهوالفرلبةالخارجية

ليس()الكلمة!انوإن.مشؤهةالأفصارهذهأن!مااه!ذاليسالواقع

هماللأينأولئكمعنفسهيحسبأنيجبلاأنهرأىفلماذابالطبيعةالفههو
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لطلثاا)االط!

أحديستطيعلاطريق!ؤوسارالقديسين!ل!كننفسهميزل!نهبالتبنىآلهة

!لفةإنيهغضازتافذينلأوقئكآلهةقالإق9بقولهوذلكطيهيسيرأنمنهم

انقافيإلىؤآزشقةالالاقذشةقائذي،المختوثيتقضقآقئف!نؤلآالليما،

هؤلاءانطالما:يقولأنهأىالفإ؟أ133انجنإئيفنثلآنيتخذ!إئك:تةآتقوئون

لاث!يفطاألهةيدعون،ففوسهمداخل!ويضعونهاالله!لمةيفبلونالذين

!ماالفة،انكيقة"!انلأن1211الهانفسههواآلهاصيرهمالذيذاكيصون

وثتبمدلهصارالمجدأنيمنىلاأ()7حانوالفملايوحناالقديسيقول

ناالىيشيرلعبير"حانأهلاذاالدهور.!لثبللههوالمجدهذاأنبلممئن

ففطأالزمنبداية!ؤله!انالمجدهذاانيعدىأم،دائفاله!انالمجدهذا

الزمن.حدوديتعذىثعبير!!ان"لأناقت!فمبالصوا!اارميا

غيربرثبيتحفىلاابنأنهعلىبالابنيعترفلابولسوالقديس:!يرلس

حسبجومريةبررثةالآببالفهمقحذابالطبيطإل!بهيمترفبل،فيهاصيلة

الطببعة.

!يف!؟اارميا

يئ!انشمؤاة،آيهةيخشفىماؤجذؤإن"لآئةالآتىي!تبانه:حيرلس

إتةتناتجق!ثيزون.ؤآزتجاثخفيزولأآيهةئوتجذتحقا،الآزضيىغقىأؤالشقا؟

ائذياانممييخيشوغ:ؤاجذؤزلب،تةؤنخقالأشياءنجميغمتةائذياالآت:ؤاجذ

يخصىانيجبلانهاعترففدحانأنهفلوا.2بيما."هؤنخقالأشياءتجييغيبما

ويملهيراالآلهاهرلاءبينيجملهلمفلماذا،بالنعمةآلهةيحمهبونالذينبينالابن

الابنبينمفزنهوا6والر!اللههوالذيالأبمووفريدواحدإلهالىففط

01:3635.!ر

ا!ب!،الرهبةصلدافعالقدسالروحألوههةكندلاعهسبالدياثماسبرسالفدب!اسنحدمهانفهاالأيةه!ه

دعىفدالمخلرنات()منالبعضإدكالىل!!ا.!ولإداذمو(!اروحهلماكاراكهوا،بر1بكى!إدله9

الدي!9!لنكآالةتار"إرلغمههولفهكداالالر،لألهمعإخزممهامحسصللالطميعةعصلي!لدلئث،آلهة

ئيمحلوتة(هى)إدالبصيماوقدلمحهملإدلالطيمة،ا!ةاجواللأفممهدااحا!وسانثه".إشيهمكلمةحارت

ه!!ا(37:أ81)مرطولر-"احاءمنرد!سكل!3،اصعلى!لرآكهأمممدلص"إلىإكموثوبصعو-ما،:ف

الا!،االا!فيهويالهالا!ملحمفىا!هإلهوا،س209.101(1لم)حراصه"إالاإحا-"ألص--اصدفدلككاد

.4اصالبةااضساعةا664أ،!اء1دساساتمركرالالق،المرحر!الفدسإلروحس!الر-نل.يخه(

96،كو01الطر
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كبهـلال!للقبد(النالنلأنحالىا)حا

أنىغيررئا؟والابنإلئهاالآبئدعىأنيجبإنهوقالالأخرىالآلهةتلكوبين

الطبيعةحسبهوالذيالمجدنفصللاأنوالضرورةالح!مةمنأنهأعتقد

لأنه،الإلهةالطبيعةعنبعيذاالحقةالربوبيةنخرجلاوان،الحقةالألوهةعن

الواضحوالدليل.والمجدالألوهةبالحرىلهوالابنالآبمن!لأأنضحالوامن

هذهخصائصمنهمال!لأنهوالجوهرفيواحدهماوالابنالآبانعلى

يؤ!دوهذاالواحدةالإلهةالطبيعةهذهنفسلهمنهما!لوأنالطبيعة

خارجهما.منشيئايحتاجانلاوأنهماالجوهر()فيالمطلقةوحدتهما

هذا؟ي!ون!يفل!ن:إرميا

الطبيعةحسببنؤةهىللآبالابنبنؤةهل

؟القدسبالروحهبهوأنهابالتبنىأنهاام

مأبالطبيعةابنإنهلهستقولفهلالابنعنإرمياياأحدسألكإن:حيرلس

البشر؟!باقىابنانهأى،الآبمشيئةبحسبفقطابنأنه

المعارضينمنأىأناعتقدأنىغيربالطبيعةابنإنهسأقولطبغاإرميا:

الحقيقة.بهذهيعترفلن

عناقائلينيضيفون-ذلكخلاف-فإنهمهمماأ،ه!ذاستقولأنت:حيرلس

ولامعهميختلفونالذينهؤلاءمنقنلىوقل.انحرفقدفرناوأننهذىاننا

منتوصفلادرجةلىإوصلواوقدمسعوربنصارواقدفإنهم؟إتهاملهيوجهون

بالتبنىابئايصئفأنيجبالابناناعتقدواأنهمحتىالأمرهذابشأنالجنون

هذهضلالاتهممنيخجلواأنعليهمينبغى!انأنهومعالبشر.بقيةمثلمثله

يستطيعلامتميرامجذاالابنيعطوابأنالساطعةالحقيقةيشوهونأنهمومن

لهمأسأأنأودغيرأنى!عنهالخاطنتضورهمحسبوذلك،إليهالوصولغيره

لأننانحن.وبنؤتناهوبنؤتهعنوأيضاحدثتو!يفهذهالتبنىطريقةعن

القديسل!نيابناءصرنا!يفنقولالذيننحنولسنا،ابناءن!ونانورثما

ائنيمازوخالفهآزشل،آئباءأتغبقا"ئغ!تبعندماذلكعفمناالذيهوبولس

إلىدعيناإننانقولنحن:معناهوهذا.الآث".(1261أتا"يا:ضايىخأففويغإلى
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لطلناا)االط!

توصفلابطريقةقلوبناداخلفييس!نالابنأنبسببوذلكالروحيةالبنوة

!ذلك؟ليسالأمرآنتظنأنكأم،القدسالروحبواسطة

عن!فمنايوحناالقديسأنذكرألأنى،ه!ذاالأمرأنأظنإنى:إرميا

يأ،الفيماآؤلآذيضيرواأنشفطانأقأغطافغقيفوةالذين!ل"ؤآقا:قائلأالفه

باشمإ"127.المؤجمئون

الحديثإليهايصلأنيمنالتيالنتيجةلىإ،صديقىياإذاانتبه:حيرلس

يم!نلالأنه.للبنؤةذعيناالذيننحنلنامساوتاصبحأأنهلوالوحيدالابنعن

القدسالروحنعمةوبواسطةالفهابنطريقعنالآابئاالمخلوقالإنسانيصنيرأن

ائي!زوخاللةآزش!ل،آثناءآتغبقا"ثغبقولهبولسالرسوليؤ!دهماوهذا

سيصيرففيقنه!ذاالأمر!انفإن،الآلث"128أتا"يا:ضاليخآقفوبغإلى

علىذاتهفيبذاتهابئاصار)نهسيقولونأنهمأعتقدلالأنى؟أيضاهوابئاالابن

ف!رهمحسب-أنهطالمابالتبنىابناءذعواقدالذينبينخ!ميمتانهمنالرغم

بالطبيعة.حقيقتاابئاي!ونأنعنأستبعدقد-

هوبينماداخلنافيالابنقبلناقدبالفعلانناقالوالوتجاوبهمفبماذا:إرميا

داخله؟فيالآبقيلقد

جوهر.يرلدونماحسب-يحددونهؤلاءلوانبأنهسأجيب!نت:حيرلس

هؤلاءمعالحديثفإن،بصحتهايعتقدونقوانيئال!ثاولنسبونالإلهةالطبيعة

يرددونولاقلوبهمداخلفيبمايتحفمونلأنهم،أبذايصلحلنالأمرهذافي

الحقطرلقيسلحواانلابدبأنهماعتقدواإناما.بفمهالسيدقالهمابالمزة

ال!تابب!لماتمؤلذاي!ونبهيؤمنونماأنلابدفحينئذ،الإلهةوالمعرفة

المقذس.

الآب!آتاأئيئؤجمن"ألشتلفيلبسقالالابنلأنذلكيقولونهمإرميا:

0912!ؤ"لآبؤا

داخله؟فيالآب(ى)1ب!ونهالابنيقذسفالآبإذا:!يرلس
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لالدكبرللقاب!أالثالث!نحولااحا

نعم.سيقولونبالقطعهم:إرميا

نأالقدرةذاتهفيولهقدوسبالطبيعةهوالآبلأنالابنيتقذسوهل:حمرلس

آخر؟منالقداسةيستمدأنهأم،فيهمي!ونقنيقذس

بالطبيعة.قدوسنفسهالآبلأن:إرميا

يذعى!ما،طبيعتهحسبقداسةبالتأ!يديملكلافالابنإذاحيرلس:

ت!نلمطبيعةأخذل!نه،لائقغيرأمر!لفييف!رونالذينالحمقى

تفعله.ماعلىيتوقف!انالخطيةمنائمالدمجتقهاأنبمعنىتخطئأنفيحزة

س!ناهومنالآبقداسةمنشيئاربحتقدالطبيعةهذهأنقبلواأنهمفلو

س!نالآبالفهإنيقالأنهدفبلاي!ونف!يف،يبهرناالذيومجده

هذاتفاصيلهىماأوال!لامهذامعنىوما،فيهوالآبالآبفيهووأنهفيه

بتدقيق.هناهذالنفحصىالأمر؟

ف!رهمحسب-!انلأنهالآبفيس!نقد-هؤلاءيعتقد!ما.الابنإن

الآبربحهالذيماالمرءيتساءلوقد.التقديسإلىاحتياجفي-المستقيمغير

نأيجبالتيالطريقةهىهذهإنقالواأنهمفلو؟داخلهالابنب!وننفسه

الروحنتقبلونحنلماذانتساءلحينئذ،التقديسطبيعتهتتطلبقنبهايتقذس

التيالأمورهذهتقلقهملا!انتوإنفيه؟ونحنفينايصبححتىإليهننتقللا

لاف!يفالطبيمة(حسبفيهنحنوليسفيناهوالقدسالروحالأنتليقلا

!وننفسرأنيجبلاأنهباعتقادهمالباطلةأف!ارهمفيغارقيني!ونون

ل!نالجوهروحدةبسببا!ذلكأنهعلىالآبفيوالابنالابنفيالآب

ناحيةومن؟خارجهمنصالخاشيئايتلقىقنبطرلقةيتمهذاأنيعتقدون

يتموالذيبالابناتحادنافيإنه:أيضاالآتىنقولأنينبغىأنهأظنأخرى

الابنأنطالمابناءلنصيرأنتغئرنحنلاأ،يقبلونالذينفيالقدسالروحبواسطة

يقبلونه؟قننفوسفيهوملامحهويطبعمجدهفييشر!نا

بالطبع.:إرميا

لهوأن،ابناءلهيجعلأنعلى-طبيعتهحسب-القدرةالابنلدىإن:حيرلس

ابن.نفسههوأنهسوىآخرهوليسأنهبسبب-أعتقد!ما-القدرةهذه
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لطالثا)االطلأ

؟الرأىذلكمنسنستفيدماذالن،هذانقبلدعناإرميا:

لهاالآبشفىان-والسليمالمنطقىالتف!يرحسب-نقبلإنناحيرلس:

ال!مالنفسعلىسيحصلمنهيمتلئقنلأن،الابنش!نىفاعليةنفس

أئا،فيههويس!نأنيرلدقنيجعلالآبلأن.الابنس!نىحالةفي!ما

صورته.حسبويشله،ابئاوليس

الطبيعةعليهاحصلتالتيالفهصورةبأننضلهل،إدالىفقل)رميا:

للابنمشابهتناإلىتشير(،ومثالهالفهصورةعلىخيقالإنسانالأنالبشزية

والابن،للآبمشابهتفاإلىتشيرأنهاسنقبل-الرأىهذاحسب-أنناأمفقط

ونحسبأبناءأننامعب!املهاالإلهيةللطبيعةمشابهينخلقناانناسنقولوأننا

البنين؟بينمن

انى!يفتف!رأنيجبأنهتعتقدألا،صديقىياوغيرذلك:حيرلس

أقاني!اثلائةفيهىوالتيالواحدةالإبهةبالطبيعةالإيمانعنهوهناءمنا

نتشلوالذيال!لمنأسمىواحذاال!ثاتمثلفهىالجوهرنفسولهامتمايزة

الابنطريقعنالتبنىختمنأخذول!ننا،ال!تابيقولماحسبهيئتهعلى

فنحنإذاالآب.صورةهىوالأبوةالابنصورةهىفالبنؤة.القدسالروحبواسطة

منذه!ذاخلقناقدإذوشبههالفهصورةعلىأننا!ماالابنبسببأبناء

الفائقة.الطبيعةأعنى)الإلهة(الطبيعة!مالصورةعلىالبداية

صحيخا.تقولهماإرميا:

بلاأمرهويريدونو!مايجبلامالىإالمناقشةامتدادفإنلىوبالتا:حيرلس

بتلكنؤمنوأننتناقشأنالح!مةمنأنهأرىأنىغير،نفغايجدىولنمعنى

.الحالات!لفيلناالنافعةالأمور

حق.هذا:إرميا

الآب:روحهومثلماالابنروحهوالقدسالروح

حدلاشرورهمأنإذ،منهانفعلاأساطيرهوهؤلاءيقولهماإدا:حيرلس

وأنه،حقيقىغيرإلههوالابنبأننؤمنأنأبذانستطيعلانحنبينمالها
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لل!جمهللقابصاالنالنانحولا)حا

على،!ابنمعنايتمخدوأنهيصيرابئا!ىالآبمنئدعىنهأبمعنىيتقذس

ابئايصيرالابنأنيم!نلالأنه.طبيعتهمنهوإنماعليههومافإنالع!س

روحهومثلماالآبروحبالقأ!يدهوالقدسفالروح.القدسالروحبواسطة

وهونفسهالابنيسمععندماتعبوبدونالمرءيعقفهأنيمنوهذاالاب!

قغ،تجيذةغطاياآؤلآذ!غتفطواآقتغبرفولآآشزازؤآئئغ!ئتغفإن"يقول

"لأنيضاوأ.013."يشأئونةلفذينخيزالتيقمثالشقاؤات!ؤالذيآئو!غيالخيرفي

الطريقةوبنفس13.كيغ"ايت!فغالذيآيي!غزوخقيالمت!فمينآنئغتشئغ

نجلالج!بجؤققشئغأئئغ"ؤأفا:قائلأيؤمنون!لني!تببولسالقديسفإن

زوغنةليسقأخذ!اقإنؤل!قفيغ.ش!ا!نآالف!زوخ!انإنالزوحص!

الخطية،يشتياقيئافالخشذكيخئمائم!مييخ!انؤإنتة.قيسققذلذائم!مييح

نحنيعطيناالذيهوالروحفبالآ!يدإذاانيز،132.بشتياقخياةالروخؤآقا

ئعطىفإنه،الابنروحهوالروحأنطالماأنهواقصد،البنؤةمجدبهاءالأرضيين

)أىعنهغرلئاليسهوالذيذلكفيفعلبلاي!ونبينما،للجميعالتبنىبفعله

الابنبواسطةينس!ب)الروح(وهو،الذاتىروحهالواقعفيهوالذي(الابن

هذهنوضحلمأنناتظنأنكأم.يقبلونهالذينأىالمستحقينعلىالآبومسزة

صحيحة؟بطريقةالأمور

.تقولفيماتمافامعكأتفقإنى:ارميا

آئتاتغير!"يقدابقولهالفهعنيوحناالقديسيحذثناعندماوأيضا:حيرلس

ندركأنعلينايصعبفحيفزوجإ"133.منآغطاناقذآئة:فيتاؤفؤكييمانثئئا

السا!نروحهإنحيث،الآبجوهرمنجاءقدوانهبالحقيقةالههوالابنأن

ي!نلملو:الآتىأيضاأضيفهذاقولىومعآخر؟شيئاوليسالفههوفينا

أيضا،الابنروحهوللبشر،وقداسةحياةتعطىبهالذي،اللههوالآبروح

الابنانويقوليف!رحتىالدننالحدهذاإلىتف!يرهيصلالذيذافمن
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لثالطا(االطا

ناأيضاويقول،المخلوقاتضمنهوبلالآبالفهمعالجوهرفيواحذاليس

تلكأو(الإلهيةالطبيعةشر!اءي!ونوان)1للبشريهبحتىولايعيملاالابن

عنبالمزةمختلفاي!ونأنيجعلهلاالذيالأمر،بهاالخاصةالمتميزةالمواهب

الطبيعةتلكمعالمجدفيمساويةالمخلوقاتطبيعةيجعلوايضا،المخلوقات

الأشياء.!لتضبطالتي)الإل!ثة(

خاطئا؟التفيرهذاي!ونلاو!يفإرميا:

ناالمقدسةال!تبخلالمننتأ!دأنالسهلمنانهفطالماإذا:حيرلس

مابخلافأخرىأفحازانستجمعبنافهيا،الآبالفهخصائصلهالوحيدالابن

بأقوالونأتى،والهزللةالضعيفةالمعاندينأقوالنحاصرلى،قلناهانسبق

وتبتنالفههوأنهتوضحالتيبتلكوأيضاالآبالفهأعمالنفسيعملأنهتثبت

بمجديتخلىأنهاو،النعمةحسببنينهمالذينهؤلاءضمنيحسبالاأنه

علىئدركهذاوعلى،للآبهوماعنشئينقصهلاحقإلهأنهبل،م!تسب

.مخلوقهوقن!لمنأرفعأنه

الجميع.منالتقديرتستحق،جيدةامور،صديقىياهذهإرميا:

إتمامفيساهمقدالمخلوقاتمنأحذاأنصديقىياإداتعتقدهل:حيرلس

تتممه؟أن،ال!لعلىالفائقةالطبيعةوحدهاتستطيعأمر

ذلك.أعتقدلا:إرميا

علىالآبالفهقدرةعنيتخدثبولسوالطوباوىتت!قم.بالصواب:!يرلس

يفوقأعتقدو!مابالمزةمألوفوغيرللطبيعةفائقأمرانهاعلىالموتىإقامة

غضبأ،ئئشيئالتافوسق"لآنقالعندماوذلك،المخلوقاتإم!انياتحدود!ل

شييليغقىي!ون!ئيالإيقانيمنفؤيتهذاتقذ.آيضألي!مقتافوسقليسقخيثإذ

تبن،ققض!الثافوسيىمنفؤلمنلي!مقالتشلي.لجميعؤطيدأائؤغذييون،الئغقة

"إئي:ق!ئودثفؤ!قالجمييتا.آفيفؤافذي،إئزاهي!اإيقابئمنفؤلمنآيضآ

ؤيذغو،ائمؤتىيخييالذيي!آفناقذيالف!آقاتم((.!ثيزةلأفبمأبأتجغفئكقذ

هذاأنترى!فتإن-إذابناهياقؤخوذة.!134.تحأئقاائمؤخوذةغيزالأشياغ

ل!17-4:15
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لل!!ممللطب!ل!النالثانحالحاا)

الابنأنأخرىمزةترىوسوف،للابنالذيعينهالمجدأيضالنرى-صحيح

لنايقولالرسولبولسلأن.للآبالتيالقدراتنفسلهبل،الآبمنأقلليس

هولأنه13.الخميغ"هشميخياائم!مييح!ؤق!ذاالخميغيفوثآذنم!ؤ!قا"لأثة

فأنتوغيرذلكالجوهر.نفسل!ثمابلالآب)جوهر(عنمختلفاوليسالحياة

!ذلك،فلخييالأفؤاتئقيغالآبآن!قا"لأتةآخرموضعفييقولتسمعه

طبيعتهأظهرتقدالإل!ثةأعمالهفلأنول!ذايشاء"136.قنيخييآئضأالإئن

بالأغقاليقآجمئوابيئؤمئواتغقإن،آغقلئحئثإن"ؤل!نقالفقدومجده

نأأرادأنهيعنىلاذلكأنأم،آفيبما"37ؤأنا!ؤالآتأنؤتؤجمئواتغيرفوالئي

نأالقدرةلديهأنظهرشخضاأنلو!ماالقه؟هوأنهعلىمعروفانفسهيجعل

يمنولا،المجدنفسبالضرورةلهل!ان،الفهلأعمالمساويةأعمالأيعمل

النتيجة.هذهإلىيقودنقولهماأنأعتقدلأنى،القههوي!ونالأ

بهذهيفخربينماأنهنتضورأنيم!نلالأنه،واضخايبدوهذاإرميا:

عينه.المجدلهليسنفسههوي!وناعينهاالأعمال

ؤ!لضالجبماغطتبما"!لبأنالمقدسةال!تبلناتعلنوعندماحيرلس:

تغييزؤلآمجئذةلي!مقاللتي،الأئؤابىآبيمجئدجمنتافيتة،قؤقمنهتيتاقبماقؤهتبما

الإل!ثة؟ال!ثاتعليناتتوزع-اعتقادكحسب-أينفمن،ذؤزالن"138ظل

الآب.الفهعندمنأنهاواضحإرميا:

يخرجوا!ىالسلطانالقديسينللرسلأعطىالمسيحل!نحيرلس:

هذا!لمنالأعظ!اوالأمربين.ضعفوىالأمراضويشفواالشياطين

حذثهمعندمانفسهالموتحتىيهزمواأنيقدرواحتىالسلطانأعطاه!اأنه

آخيرخوافؤتى.آقيفوائزصأ.طفرواقزضى."إشفوا!إلهبهيليقب!لام

"ؤجمنقائلأوضوحب!ليعترفبالإل!ثاتالناطقيوحناأن!ما"913.شياطين

1522اكو+13
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لنالطا)االعو

غير!املةوهبةصالحةعطيةتوجدأنهتعتقدفهلا.آخذتا".اتجميعأنخنمفئيما

14ا؟إالقدسالرو!شر!اءن!ونأن

أعتقد.لا:إرميا

الذيالقدوسروحه،ملئهمنيرسلانه!يف،صديقىياإذاانتبه:حيرلس

يصيرالقدسالروحطرلقوعن،عنهينفصلأنبدونالجوهرفيمعهواحدهو

الموتقيودومحطفاالفسادفبطلآقامقدأنهفطالما.صالحةعطتةىلنا

!انت!ماالطبيعةجمالللرسلمعطياالقداسةإلىأخرىمزةبناجاءفإنه

"القدسالروح"اقبلواقائلأ:وجوههمفيونفخ،البشرىالجنسخلقعندما

الابن،بواسطةوئوزعالآبمن،فوقمنتأتىصالحةعطثة!لأنفطالماإذا

فيواحذايونلااذاطرلقةفبأى،!خادموليسالإل!يةالسلطةلهالذي

مزيئاوليس،بالحقإل!ثاي!ونلا!يفبمعنىؤتدء،الذيالآبمعالجوهر

المرسومة؟اللوحاتمثلب!راماتالخارجمن

أعتقد.ماعلىالطرقمنطريقةبأىه!ذاي!ونأنيم!نلاإرميا:

ناقاطعبش!لئثبتلى!اكتغيرالإيمانعنحديثناوهل!يرلس:

بالطبيعة؟الفههوالابن

تقصد؟ماذا:إرميا

بطبيعتههوالذيالفهمننقترببهذافإنناابالمسيحنؤمنلأننا!يرلس:

المخلوقةال!ائناتعبادةتار!ينالآلهةتعددضلالعنونبتعدحقيقىإله

الذينلأولئكي!تببولسفالرسولول!ثذا.لصورهمالسجودمنومتحررين

الجشب،!ؤقئازالأقغآئئغأث!غاذ!روا"لذلكقائلأالحقيقيةللمعرفةدعوا

ذلذ!ؤ!تئغآئغ،الخشد!بائيبقضئوعأيختانأصانمذغؤمنغزتةانذغؤين

لآ،ائمؤمجل!غفوبغنؤغزتاء،إش!زائيلزغيىئةغنأخنيئين،ضمييحيذولنائؤقمت

جيتئذ"ق!قأيضاي!تبآخرموضعوفيا."12ائغاتيمفيإت!ؤيلآتغزتجاء

غزفئغإذالآنؤآقا.يتهةآيالطبيغةتيشوااشئغبذئغ-يفذينالفهتغيرفونلآ!نئغإذ

.41:ا3كو1112
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لط!جممللقاب!الثالثانح!لا)حا

الضييقةالآز!البإلىآيضأتزجغونفيص،الفيمامنغيرفئغبالخيرفيتل،الفة

؟"143.تجبيبمنتتهائشتغتذواآنئيريذونائتيائققيزة

عرفواقدوأنهمإلهبلا!انوامسيحبلا!انواالذينهؤلاءأنفطالماإذا

ئؤمنلآؤالذي،ئذانلآييمائؤمن"آلذيقالالذيالابنوقبلواآمنواعندماالقه

المم!نمني!ونف!يف،انؤجيد"144الف!انجبنياشيمئؤمقتغلآثة،بينقذ

صادقة،ت!رلمبعباراتالملائ!ةومنمئائمخدالذيوهو،الفهأنهئعرفألآ

حق؟إلهمنحقإلهأنهبمعنى،!ينونتهيع!سجوهرهأننؤمنأننا!ما

"إنقائلآعنه!تبعندمابولسالرسولقصدهماتفهم!يفلىفقلوإلآ

ضعأؤؤا،خطايافنيتئهغغيزخاش!با،ينق!ي!!تغانغافضالجآانم!مييحفي!اناللة

بنا.ييم!الفهتحأن،ائم!مييحغين!شفزاءتشقىإذأالمضالخة.!يقة!ينا

فإنهللمسيحماشخصيأتىفعندماا.4الفيما"هفغتضالخوا:ائمسييحغننتطفمث

!يفلىوبالتا،الفهمع!لهالعالميتصالحالمسيحخلالومنالفهمعيتصالح

باقيوهوالآبمنأتىالذيالكلمةأنهؤلاءيعتقدأنالمضحكمني!ونلا

الآب؟جوهرعنبعيدهو،فيه

ه!ذا.ف!روالومضحكأمربالتأ!يدسي!ونإرميا:

الخليقة!لعلىسلطانلهإنعنهتقولأنتستطيعالذيهووقن:!يرلس

؟ال!ائنات!ليفوقوأنه

ذلكيستطيع،ال!ائناتبينمنغيرءليسلأن،بالطبعوحدهالفهميا:

ؤنز!غتشخذقفغ"6يقولوأيضاا.غبيذك"46ال!ل"لأنقائلأيرنمداودلأن

يد؟"7"ا.ؤغنغقزغاةشغئاؤنخن،إنئهافؤلآئة،خايقناالزثقاتمأؤنختو

الفه.تمخدالآياتهذهانواضحلأنه،العزيزصديقىياقلتحستا:حيرلس

بمعنىال!ائناتوسطيوجدأنهيذعىأنالموجوداتبينمنلأحدليسلأنه

3:18ير111

2.ا-5:9كو1152

19:ا16مر16

6506مر147
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الثالط!لطا"

انأوسلطانهتحتاخضاعهاعلىيتجراوأنخليقتهوسطيجلسانهيذعىأن

يعزضإنهنقولألن،ائملكبمجدفحللآي!ونانبدون،ذلكيفعلأنأراد

والمحاكمة؟للإدانةنفسه

بالفعل.:إرميا

يخرافوليسواهويخرافهانهمالمؤمنينالابنيدعوف!يفذلكوعلى:حيرلس

أغطيقاؤآتا،قتتتغنيآغيرفقاؤآتاضؤتيشئقغيخزافي9قالعندماوذلك9الآب

يوحنافالقديسا.48لمايديمنآخذيخطفقاؤلآ،الآتبإلتىتفيكؤلقاأتبيةخياة

سفىوأنهخاصتهإلىجاءقد)الابن(أنمؤجمذايخبرنابالإلهاتالناطق

يعملوأنه،خاصته،الخليقة!ل،أعتقدو!مابل،الأرضس!انى

حقيقيةوربوبيةسلطانلهكقنل!نمنهأقل!أنهلاالآبيعملهما!ل

"إنقاليتبعونه!انواالذينومعتلاميذهمعحديثهفيلأنهعنه.غريبةوليست

قغقةلرسيلأنالخضادزلثمنفاطفئواقييفون.انفغقة!ثيزؤلحنالخضاذ

فهو،للحصادفعلةتعيينللآبفيهئرجعالذيالوقتنفسوفيا.خضا؟؟ا94إلى

نشرامتيازلتلاميذهاعصحينماوذلكالحصادربي!ونقنعني!شف

قالعندماوذلكلههوالحصادأنيؤ!دالبشيرلوقاأن!ما.مل!وتهأسرار

بالإضافة،قخزييما".15إلتىانقفخؤلخقغ،تيذزةؤشئنفييلإ؟،!ؤزقشة"الذي

!تبعندماللمؤمنينوالهربهوأنهعلىقذمهبولسالرسولفإنذلكإلى

وايضاا.ؤالشئقؤات"اهالآفؤاءقغالخشذضقنواقذيفضمييحفنم"الذينقائلأ

يقولفحينماا.لم!52تةليشقذلذائم!مييحزوختةلي!مقآخذ!انإن"ؤت!نقال

خمطثلأئي،ليضازقذا9قائلينلفه!لنانصرخعندمااوالقديسيناحد

ال!يفيةبنفسي!ونواانالآبخاصةهمالذينيستطيعهلإذاا.ؤضاياك"53

01:27-28ير

17ة3اسدأ

:،2كلاها

ل!8:9!!1

911:56+امر
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ل!"ممللقايد،الثالثانحالا)حا

الآخر؟جوهرنفسههوجوهرالواحدينلمإنالمسيحخاصة

الألوهةأن!ما،واحدوربواحدإلهيوجدلأنههذافيمعكاتفقإرميا:

والابن.للآبالواحدللجوهرهماوالربوبية

!إله،والمجدالربوبيةملء!لفيهالآبلأنحق.هوتقولهما)ن:حيرلس

ي!ونولاإلئهاالآبيونلنالربوبيةفبدون.وإلهربأيضاهوالابنأن!ما

ولهذا.الطبيعةحسبالحقيقيةالألوهةعنمنفصلأ!انانحقيقيارئاالابن

فييقولعندماوذلكاواحدةوحدةفيالاسمينبينيريطبولسالطوباوىفإن

الإنجيلإنيقولأخرىمزةوفيالآبالقهإنجيلهوالإنجيلإن:المزاتإحدى

؟نقولمابهانثبت!تابيةبشواهدنأتىأنترغبهل.المسيحإنجيلهو

هذا.فيجذاأرغبإنى:إرميا

لإنجيليائمقرززشولآااتذغؤاائم!مييحييشوغغئذ"ئبىلشيقول:!يرلس

وئدركفيه!ائنوهومنهؤيذقدأنهاذالفهمجدللابنينسب!ذالقإ"154.

تتخقلتبن،الشفطاققذانشتفيئتغ!ت!تناأيضايذ!رفإنه،معهدائفا

إلىيشيرلىفإنهوأخيزاا.ائمسييحلماههلإنخيل!غائقأنخغليئلأشيءئحل

تج!ازةيأ!تنر!ؤل!ني!تبفإنهالجوهرفيوحدتهمابسببأيضاالاسمين

ليؤهتتالتيالتفقةيشتبت!غ!فذ!برالإخؤةأئهاخرئئأإتيئم!تئث

الفيمافبالثيرأصلإنجيلي،الأفيملأخليائمممييحييشوغخابمأآ!ونختى،الفيمامن

فإنجيلآذاائقذسيى"156.يالزوحفقذسأفقئولأالأقيمفزتانبي!ون،تحاهبئ

نقوله!إلهالفهعننقولهاننستطيعماوىواحد.هماالمسيحوإنجيلالفه

يجعلبحيثبينهما!وسيطيقفشئهناك!انلولأنه،أيضاالابنعن

ل!عنالأقوالنفسنقولأنالمم!نمن!انلماغيرمتساولينوالابنالآب

ه!ذا؟ليسالأمرانإرمياياتعتقدهلأم،منهما

.تقولفيمااوافقكبالطبعأنا:إرميا

بيناختارفهناكأنإلىتشيرائمضقةبعض-الشروحاتأنغيرحيرلس:

9:12اكو5!ا
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لطلثاا"ال!

الفهتخصأنهانؤمنالتيالأمورانوتبتنالجوهر(حيث)منوالابنالآب

بالنسبةواحذاالإنجيلي!ونأنيم!نفيفايضا.الابنتخصلا،الآب

الفههوالابني!نلمإنالأصيلةتفاسيرنامنذلكنفهموكيفوالابنللآب

معرفتهمذلكيعطللاوأيتغلمون؟للذينتضليلأهذايونألا؟الطبيعةحسب

للحقيقة؟

حق.هوتقولهماانإرميا:

الذينلهؤلاءبهبالإيمانال!رازةأى،اللهشريخدمالذيفبولس:حيردس

بالمسيحمبشروأنهللمسيحخادمإنهيقولأنيستطيع!يف،بعديعرفوهالم

!ل!ؤ"تلقاللأنهلفه؟خادمأنهنفسهويدعوالفهمجدأجلمنيجاهدوهو

خذائم"أفغلآخرلن!تبآخرموضعوفيالفه"157!خذايمأتفشتائطهزشنيء

ماال!لامهذافييوجدفهلآفضل."158.فأتا:افغغلي!فختلأفولائمسبيح؟

الجوهر؟وحدةحيثمنوالابنالآببينيفصل

.تقولماأفهملاإرميا:

نأنؤمنالأغيرالمقبولمنأنهعلىنبرهنأناخرىبطريقةنستطيع:!يرلس

!نيسةهىال!نيسةأنتعفمناالمقدسةال!تبانطالمابالطبيعةإلههوالابن

قائلأ:!ورنثوسلأهلي!تببولسفالطوباوى.المسيح!نيسةهىيضاوآلفها

الابنأنيؤ!د!ماالفإ"915.ؤي!ييشةؤيفيوناييينيفيفوبغتزةيلآ"!وئوا

الفهيقولبينمال!نغضن.ولافيهادنسلامجيدةالنيسةلنفسهسيحضر

وسطنا.فييحلالمسيحفإنوسيسيربينناسيس!نأنهالأنبياءأحدلسانعلى

قدماوفقلأنه!إله.بيننايعملفإنهالقديممنذالنبواتعنهتنبأتو!ما

ئتفغآنيفقتيبشقاذة،!خا؟بمتيتيما!ل!ؤآمينأ!انآ"ؤفوشىفإن!تب

نخن"016.ؤنئئةتيتيما.غقىفائبئالمسيخؤأقابإ.

إيمائانؤمنأنعنيعوقناأنيم!نالاطلاقعلىشئيوجدلاإذاإرميا:

6:،كو1572

:1123كو1582

01:23كوا915
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ل!ربمرللالابمأالنالنانءلا)حا

أنيم!نفلا،ذاتهالآبالفهجوهرمنؤلدقدالابنأنطالمابأنهحقيقيا

الطبيعة.حيثمنالآبعنمختلفانهعلىئدزك

نؤمنأنالصوابمنأنهرأىبولسالطوباوىلأنصديقىياصبتأ:حيرلس

يقئقالآ!يص،أخفيينلأخيتاتذتةتلائييماغقىئشمقتغ"آقذيفقالبهذا

فهل،الآبالفهابنالحقيقةفيهوالابنأنطالماإذا16.شئيء"ا!لقغةآئضأ

سببأىوجودنتختلأنيم!نوهلعنه؟مختلفةطبيعةلهت!ونأنيم!ن

الخاصابنهأوالذاتىابنهبأنهعينهااللنةعزفتهالذيذلكيجعلمنطقى

الجوهر9حيثمنعنهغريئا

ذلك.أعتقدلاأناإرميا:

لاعددهمالفهآبناءلي!ونواذعواقنإننقولألآ9ذلك!يف:!يرلس

يخصى؟

.خفغ"163افغلتيؤنجئو،ينهةآإئضغقفث"آتام!توبلأنه،!يدلتأبا:ارميا

ابنينودعاهماهؤلاءبينمناثنينأوواحذاوأخذشخصتجرافلو:!يرلس

الحقيقة؟جماليحزففنلجزاءمستحقاي!ونألاالآبلفهخاصين

.صوابتقولهمالآنأوافق:ارميا

وأبناءآلهةدعواقد!ثيرونبينماأنهفيالسببعرفأأنأردت!ان:!يرلس

فقط،لواحدوبالفعلحرفئاين!سب""الخاصأو!"الذاتى(الابن1تعبيرأنإلأ

تجاوبنى؟أنتستطيعفهل

المحبةعطيةنوال!مبسببأبناءصاروابالتأ!يدهؤلاءإنسأقولإرميا:

وذاتىحقيقىابنهولحنه!ذلكليسالابنبينماللتئنيبدعوتهمالسماولة

ال!ل.طبيعةمنوأسمىأرفعهىالتيالطبيعةنفسولهالآبلقه

إله،هولفهذاتىهوماي!ونفهللفهذاتىابنهوالابن!انإن:حيرلس

ماذا؟أم،مخلوقهوآم

في)خاص(ذاتىهومالأنبالمزةفيهمشحوكغيرأمرأيضاهذاإرميا:

مخلو!ة.أنهاهوالخليقةفيذاتىهوماأنبالتأ!يدأنه!ما3لألوهةا2الفهوهو
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لطلثاا)االطا

-خاصهومخلوقهوماأوالخليقةأنماشخصاعتقد)نوأيضا:حيرلس

التف!يرطرلقةنتبعأنهوالأمرالأ!يدأنأعتقدفإنى،بالفه.الطبيعةحسب

بالخليقة،)خاص(ذاتىهوماتمثلالألوهةاننقولفعندماوحينئذ،الع!سية

هذهبسببأننا!مابهذا.نؤمنأنيمحنلاأنناغيرخطأ.ي!ونلافهذا

ذاتىابنهوالابنأنونؤمنسليمةبطرلقةنف!رأنلابدالمنحرفةالأفحار

!ماإله.منإلههوبلالتبنىنالواقنضمنيحصىلاوهوالآبلقه)خاص(

طبيعةفيواحدونوعواحدجنسمنهمقنبينالفصلأوالتفرلقيم!نلانهآ

المفهومفمثلأالجوهر(.)حسب!املةوحدةفيمغاومرتبطينوجودهمطرلقة

للجميع.واحذاي!ونأنإلأيم!نلاالإنسانجوهريحذدالذيوالتعرلف

حقيقىالهفهوؤتده.الذيذلكطبيعةغيرأخرىطبيعةمنإلئهاليسفالابنإذا

بالط!يديختلفوهو.الطبيعةحسبالحقيقىلفه)خاضا(ذاتئاابئادعىطالما

الذيالحقيقىالمجدنفسلهأن!مابالتئنيأبناءصارواالذينهؤلاء!لعن

لقه.

تتلم.بالصواب:إرميا

النه:هوالمسيحورأس...المسيحهورجلكلرأس

الجوهروحدةعلىيشذدالمقدسال!تابمنآخرشاهدوهناك:حيرلس

سقزأفاؤأ.انمسييخفؤزخلي!ل"زأسق:يقولالرسولبولسلأنوالابنالآببين

نأالآيةبهذهيقصدأنهاعتقدلأنىاللة"163.فؤائم!مييحؤزأسقالزخل.ففؤائمزآة

الجوهر.هذانفسمنبالحقيقةؤلدقدالابنوأنالجوهروحدةيوضح

؟.تقصدماذا:إرميا

لمالذيمالىقل؟الآيةهذهبالتدقيقنفحصأنيجبأنهتعتقدهل:حيرلس

الآية.هذهفيغرلئالكيبدوالذيماأوتفهمه

معواحذاي!ونأنمنالابنيجزدال!لامهذاإن،يقولونانعمإرميا:

الآب.الله
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لم!"هرلل!ب!لأالتالثانحالا)حا

تجاوبنى؟أنتستطيعهل،!يف:حيرلس

لهأنبسبب-المرأةرأسهوالرجل!انإنيقولونهم،بالتأ!يدإرميا:

م!زمعضوهوالرأسلأنيفوقهاأنهيعقبرأنهمع-وجوهرهاطبيعتهانفس

نايعنىالذيالأمر،المسيحهوالرجلورأس-الجسدأعضاءوأعظهـاجذا

الرجلطبيعةأنمثلماالمخلوقاتوطبيعةطبيعتهبينتشابه)تطابق(هناك

إلهوبالحرىالفههوأنهالابنعنيقالأنيم!ن!يفإذا.واحدةهىةوالمرأ

يحسبأنهطالماالجوهرفيالآبمعواحذايونأنيم!ن!يفأوحقيقى

يقولونلأنهم،الجسدفيالرأسم!انةله!انولوحتىالمخلوقاتبينمن

ال!رامة؟حيثمنالبشرعلىمتفوقإنه

حديثمنلهياإ)لائقغيرب!لامالتفوهعلىفعليةمقدرةمنل!ثايا:حيرلس

تجديفايجذفونلأنهمأعداؤنا)ابهيتحذثالذيذلكومزيفوهجومىعنيف

سنتخدثأنناغيرالآب.الفهبواسطةمخلوقهوالابنأنيذعونلآنهمواضخا

غير.واللغةالف!رجهةمنبالبحثوسنتناولهالمنالشاالوقتفيالأمرذلكعن

خطأفيوقعواقدالجهلاءهؤلاءلأنالآنسأذ!رهلأمر!ثيزااتعجبآنى

عنيقاللأنه.التف!يرالسليمجهةمن،السابقةالمزاتمنأقلليستوبدرجة

)معنا(الطبيعيةالعلاقةعنالناتجالارتباطبسببالرجلرأسهوأنهالمسيح

فما،المسيحرأسهوالفهأنفطالماومؤ!د.صحيحلأنهذلكنن!رلاونحن

طالماأنهنف!رأنمنيمنعناماذااوال!رامأيها،يعترضناالذيالأمرهو

بأننتجرأأن،الرجلرأسيدعىلأنهالمخلوقاتجوهرنفسمنهوالابنأن

نإحيثالابنرأسئدعىأنهطالماالمخلوقاتضمنمنأيضاالآبنحضى

نأيعتقدونأنهمالواضحمنلأنه؟تقولونماحسبومصنوعمخلوقهوالابن

قدتجديفهمثقلأنأعتقدأنىغير،عيببغيرحسن!لامهوبهيهذونما

معالتعاملفيطفوليةطرقايتبعونانه!اإلأقسوةمنيبدونماومعآضناهم

!هذه.هامةمورأ

فيمانف!ربناهياالبحر،جؤوإلقائهاالأمورل!ثذهوتر!نارفضنافمعإدا

المرأةلأنالمرأةرأسهوالرجلإن،بالفعلنقولفنحنفيه.نف!رأنينبغى
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الثالطالع!"

جاء!ماالفهصورةعلىهوخلق!ماصورتهوعلىجنبهمنالبدءفيخيقت

الثانىالأصلهوالذي،المسيحهوالرجلرأسأنتعفمناأننا!ماال!تب.في

ول!ثذاالموتعدمفنالتبالروحتقدشتالتيالبشزلةوب!رالبشرىللجنس

المسيحرأسانونؤمنبلنقبلونحن.الثانىآدمالمسيحئدعىعينهالسبب

ئدزكولهذا.الطبيعةحسبمعهومتحدالجوهرفيلهمساولأنهالآبهو

إلئهاليسوالمسيحمتا.!واحدوصارالجسدفيظهرأنهمعالفههوأنهعلى

طبيعتينشخصهفيوخدقدالتدبير-حسب-أنهبل،فقطإنسائاوليسفقط

ولامنهيدنىولاالعقليدر!هلاإتحادفيوالناسوتيةاللاهوتيةهمامختلفتين

مصدرهوالسماوىفالآب،مغاوإنسانإلههوالمسيحلأن.باللسانعنهئعبر

علىسابقاالآبي!ونأنبدونمعهوازلةمعه!ائنوهوأقنومهواصل)نبع(

جهةومن،()الابنرأشاذعىقنمع!ائن)الآب(الرأسأنطالما-زمنئاالابن

هوالفهإننقولفعندما.البشرلةطبيعتهحيثمنمعنامرتبطفالمسيحأخرى

هوأصلهالذيذلكالئهاي!ونلا!يف،شكبدون!ذلكوهوالمسيحرأس

هىالرأسأنندركأنلابدلأنهؤتده؟قنجوهرنفسولهالحقيقيةالألوهة

منؤيذالذيالكلمةانيعتقدون!انواانل!نالجسد.باقىطبيعةنفسمن

فليسمعواالمخلوقاتضمنويحسبالألوهةنطاقخارجيخرجانلابدالآبالله

زدئةالشتخزةانجغفواآو،تجئدأؤتفزقاتجئذةالشخزةإإخغفواالقولهذاجيذا

16111.الشخزةتغز!الثقيرمنلآن،زبئأؤلفزقا

وافيا.شرحكحانلقد:ارميا

يعجبونأنهم،حدود!لفاقتالتيحماقتهمعلىالواضحالدليلان:حيرلس

فالإله.أخرىطبيعةمنبأنهاالثمرةيصتفونبينماواصيلةجيدةلأنهابالشجرة

!ذلك؟ليسالأمرإنسنقولأمالئها.بالضرورةيلذ

.تقولفيماأوافقكالأقلعلىاناإرميا:

12:33ت
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!لكبىبسأللقالنالنانحالا)حا

لألوهيته:شهادةهىفيناالذكيةالمسيحرائحة

وبواسطته،بواسطتهقنحقيقياإلئهاوبالحرىإلئهاي!ونلاو!يف:حيرلس

بولسلأن؟الطبيعةحسبحقإلههوالآبأنيعرفأنالمرءيستطيعوحده

قؤ!ب!ؤيقوذناالذييفيماش!رأ"ؤلينآمنواالذينل!*ؤءي!تبالرسول

لأئناق!اني.ئحل!ؤقغيرقتيمازائخةيناؤئطهز،حين!لائمسييحجؤئضزت!

خلالمنالذ!يةالآباللهرائحةتظهرفعندما"165.يف!الذ!يةانم!يميحزائخة

؟يحدثأنيجبهذاأنفيتشك!يف،بواسطتهمعروفةوتصبح،المسيح

التفاح!أشجار،مواسمهافيوالزهورالأشجارتنمووالبساتينالمروجفيلأنه

-التفاحلثماري!ونأنالمم!نمنهلصديقىيااذا.السوسنوزهورمثلآ

السوسنزهورلرائحةرائحتهالتفاحئغئرأنأوالسوسنرائحة.طبيعيةوبطرلقة

منهما؟يميزىماالأبدإلىئنزععنهماأو

رائحته.منهما!لمنستفيحلأنهطريقةبأىهذايتمأنيم!نلاإرميا:

لفهالحقيقيةالمعرفةرائحةهوي!ونأنالمسيحيقدرف!يفإذا:حيرلس

واحد!لأنثبتقدلأنه؟الحقيقيةالألوهةمنضذرأنهئصذقولاالآب

الطبيعةحسبالألوهةلرائحةيم!نو!يف،طبيعتهحسبهومانعطى

يم!نلاأنه!ماالفه؟طبيعةعنمختلفةطبيعةلهمخلوقبواسطةتعطىآن

هذالأنالمخلوقاتطبيعةفيتوجدالألوهةرائحةأنيصذقأنالعاقلللمرء

الفائقةالألوهةإلىننسبأننستطيعلافإنناوه!ذاحمقا.أف!زاسي!ون

فيهابنعنعوضا،عنهامختلفةطبيعةذوبابنلناستأتىأنهاالمولودةغير

جوهرمن-عنهائعبرلابطريقة.ؤيذالوحيدالابنلأن.الفائقةالألوهةرائحة

،ففزاقذفن"اشفكقائلة!عريستناديهالأمم!نيسةفإنولهذا.الآبالفه

ونلناقيلناقدوبواسطتهطرلقهعنايضاأننا!ماائتذازى..."166أختتكيذلك

الآب.معرفةرائحة

.بالصوابوتف!رتت!لمنكأضحوالأنهمعكأتفق:ارميا

142-دأو-ا؟كو



لطلناا)االطا

منؤيذوانهالفههوالابنانعلىنبرهنأنيم!نأخرىوبطرلقة:حيرلس

هنا.الحديثعننتوقفأنيم!نناأنهمعالقه

تقصد؟طريقةبأىإرميا:

!ليوزعأنيم!نال!ائناتمن!ائنأىأناللائقمنهللىقل:حيرلس

تهبه؟أنوحدهاالإل!ثيةالطبيعةتملكما

إطلاقا.اللائقمنليس:إرميا

نأ،العملهذاإتمامعلىالقدرةلهقنأنالطبيعيفمنبالتالىحيرلس:

بالفه؟اللائقالمجددرجاتقمةفي،العلافيي!ون

هذا؟ي!ونلاو!يفإرميا:

الفهمنبتفضلاليناهـلأتىسماولةوهبةإل!ثةعطيةهوالسلامإن:حيرلس

أغضايتا!للأتك،شلآمأتناتخغل،زلث"ياقائلأالنبىاشعياءيصرخ!ما

تد!زؤخذكيذش!ؤاك.شصاذةغقيتااشتؤلنىقب،إتئهتاالزثآئهاتتا.ضتفتقا

اشقذ."167.

مم!ن.هذابالفعل:إرميا

سابقاقلت!مابالفعلعطيةوهوسماوىفعللفرةهوفالسلامإدا:حيرلس

قدإشعياءفإنولهذا..الطبيعةحسبالفهفقطبلمخلوق!ائنأىيهبهلا

.سواهآخريعرفولاوحدهالقهيعرفبأنهقال

حقيقى.هذا:إرميا

المانحوهو،لل!لالضابطهوالآبمنالمولودالكلمةإن،إذاانتبه:حيرلس

سلآجمي.تغآتزك"سلآمأالقديسينلتلاميذهقاللأنه.لناالآبالفهيعطيهلما

منئعطىسلامهوبالفعللأنهسلامههوالسلامهذاانوقالأغطيم"168.

تغ)إغفةيقولالطوباوىبولسأن!ما.أخرىطريقةبأىوليسوحدءالفه

الفهمعهوالذيذاك:إدالتيفقلائمسييح"916.يشوغؤالزتآبيناالف!جمنكأشلآخ!

منيون!يف،والعظمةغيرالمتغيرالمجدبنفسويأتىوئعطىيهب،؟ب

14027!ايو



"مرلعللفالد(الثالنانحولا)حا

!لفيومشابفامساوياي!ونلا!يفأو،المجدفيعنهينقصانالمم!ن

ؤتده؟الذيلذلكشئ

صحيح.إرميا:

آخز.أمزالنفحصتعال:!يرلس

هو؟ماإرميا:

لىإوصولناأنالمؤ!دمنفإنهالقديسينتعاليمتبعناإنأنهترىألا:حيرلس

بهأوحىمامعرفةوالىالفهيشرماالىهذاوسيقودنااسهلسي!ونالحقيقة

؟القدسالروحبواسطةالابنعن

هذا؟يعنىماذا:إرميا

المطؤبفإنولهذا.الطبيعةحسببالحقيقةالقيماهوالابنأنيعنى:حيرلس

إلىفتازكفؤالذي،ائم!مييحيشوغزئتاآئو!آلفه:الآبالفهعنقالقدبولس

ويمخدهالابني!زممباشرةذلكوبعدآ!ذلث."017.لشثآتييغقغ،الآتجب

الطبيعةحسبالحقيقىالفههوأنهيعرفلأنهترددأىوبدونال!لامبنفس

لأنجليائمميميحمقفخرومأنضمييآتاآ!ونتؤآؤذ!تث"فإئيلليهود:فيقول

ؤائغفوذؤائجذالتتئيؤتئهغإشمزائيييونفغالذين،الجشبخشمتآتسيتائيإخؤتي

ائكائن،الخشدخشتاائم!مييخؤمئفغ،الآتاءؤتئهغ،ؤائمؤامجيذنعتاذةؤاؤالاشتزاغ

!171.أمين.الاتبإنىئبازحأإنهأانكلغنى

ا:31كوا212

ال!903-ه71
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لوايحاالحوار

"مصنوعوغيرمخلوقغيرالابنأن"في

"ا:الجنس!وحيدللابنالطبيعةحسبالولادةتثبتبراهين

فهل،الآباللهمنتوصفلابطرلقةؤيذوقد،اللههوكانفإنحيردس:

يدعوهوأيضا،الطبيعةحسبالابنمرتبةفييفتغةالآمالشخصالمم!نمن

يعوقوااناعتادواقنبعقوبةالشخصهذاعلىيخ!مولا،مصنوغاأومخلوفا

قن"!لإنبهاائوحىالمقذسةال!تبفيهتقولالذيالوقتفيالقه؟مجد

ل!يزخفةئقتل.قإئةالزثاشيمغقىتجذ!ؤقنخطئتة.يخملإتهةشمث

ئقتل.ا2!الاشبمغفىيخذ!مجئذفا!ائؤطنىائقبريمثزخمأ.الخفاغة

التيالعقوبةتلكمنيهربأنالشخصهذايقدرلنانهاعتقدإنيإرميا:

يستحقها.

لفومننرتعبأننعتادالأارمياياجذاالأفضلفمنوبالتاليحيرلس:

)يماننا3قانوني!ونأنبل،لهقيمةلاف!زاعلينايعرضونلأنهمالآخرين

وبالحري،بآخرلنوليسبنايليقلأنه؟االلاهوتفعفميالآباءاقوالمعمتفقا

الذيآيي!غزوختلافت!فمينتنغأتشتغلآق9:ونقولنصفهمأن،الآباءبهؤلاء

.في!غ.إهيت!فغ

المترحم.وضعمنالجانبهةالعناو-فى

.2415016:لاو

الئهبد.عبدنصحيود.تاوضروسمو!سد.ترجمه:ككللى.لىرساللانظر.الاكلانقانونثرحكرل!.قاهتم3

.26ص55رسالا4ج.7911بونيوالآبالبةللدراساتالأرثرمحيالمركز

اللاهوتئعفصيالآباءوتعاليمالاكلانقانرنإلىوالرحوعالاعنمادأبإلىالسابقةحوارنهفي.ككلل!قأشارأنصبقا

.69ص02رقمهام!،92صانظر

ومن،الكفايةفيهاإذالآباءبتعاليمالتسكضرورةمنعليهوأكدشقتدماكرل!.قيكررهنا02ا:؟مت

القديسود،الآباءفيماكنهنجدكفايتناا.لأننافيقرل:2(؟:ا.)تالآيةهذهنفساشخدمأنهأيفثاالملاحظ

عقله،فيالالهيالنوريصكنفرل!الواحبلالحرصويستحملمحابا!مالآباءعلىبحكطيتغرفاديقدرقنلأن

النالوتحولحوارانظريخي!ح"يئكفغالدىآييكنمزوختجكاننتكنيبنآثتنم"تتنمالمحفصالكلامحسبلأنه

91.صاخ
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!ل!ممللقابطأالثالثانحالاا)حا

تت!فم.بالصواب:إرميا

علىالفهحلمةالوحيدللابنيسجدواألأ)الآباء(هؤلاءتعقملقدإذاحيرلس:

6،الآبجوهرلفرةهوأنهيشهدونلنهم-خيققدأنهبمعنى-مخلوقآنه

الأبدية،الحياةيسمونهوأيضاالحقيقيالفهابنوئسقونهأزليامعه!ائنوهو

ينغيرفتضيزةغطاناؤأتجاغقذالق!ائنأن"ؤنغقغيقولاللاهوتييوحناآنوالواقع

."7.الأتديةؤالخياةالخقالإتةفؤقذ!ائمممييح.يشوغائييماج!الخقج!ؤنخنالخق.

!ونهمع-الابنأنالهراطقةيدعيهمامناقشةحاولنالو،صديقييالن

الذيالوقتفيومصنوغامخلوفاأيضا!ان-الأبديةوالحياةالحقيقيالإله

التهمةهذهئلصقلأنسبئاهذاي!ونلافهل؟المقجدةالطبيعةعنينفصللم

؟الإتهامهذاوجوديمنعماهناكليسلأنهالآببجوهرعينها

ذلك؟و!يف:إرميا

طالماالأشياء!ليخييلاو!يف،حقيقئاإلئهاأيضئاهوئسقيألاحيرلس:

نخياي!"لأئتاح!يمفت!لملنايقولحسبمالأنهالحياةهوبطبيعتهأنه

"8؟ؤئوتجذؤنتخزك

حق.!لامك،نعم:إرميا

أيضا.الآبشيطالغيراللائقالإتهامنفسفإن،القولهذاصحاذا:!يرلس

يخسبأنمنالآبيمنعشيءيوجدلنه!ذالأنه/مخلوقآنهعليهوشيد-غي

حسب)علىالابنبحونتأثرتالحقيقيةالإلوهةأنطالما،المخلوقاتضمن

نأمن،الأبديةالحياةيمنعشيءيوجدأيضاولا،المخلوقاتضمنمن(قولهم

لومثلما،الأخرىبالمخلوقاتمختيطةت!ونبل،حياهت!ونأنعنتف

ليمرمخلوقهوما!للأنمحدذ؟بزمنمرتبطةت!ونأنمضطرة!انت

الزمن.منأعظمأوالزمنخارجهو

محص،ولصأنهاجوسقتعاليمدلكوشغاالآلىحوهرمنهوالاسألىمصطلح.كيرل!قيكرزمادكئبزاأ

دواليدعدأ.صصوئلكاملاليولالةعنعرهااياريوصيينضدالأولىالمقالة.أشاسيوس.ثانظر.م532

عد.النعبرهداوردلقد.13هص58فمل2002أضةثاطعة،الآلانيةللدراساتالأرثوبهسالمركرالفهد.عبد

،72(.33،34،35،37،38،67،7107،،91،21،9231،32،،1،14،15،16ص!.)مزات

.اهصالآلانبةللدراساتالأرنودكسىالمركز،الأولالحر؟كيرل!..قرسانلالطررسانلهم!71الرسالةوايصثا
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ل!لياا"الطلأ

جذا.خطيرأمر،تقوى!لمنالخالي،هذا!لامهمإن:ارميا

يرغبونالذينلهؤلاءفيم!ن،سهللأفزال!لامهذاتجئبأنغير:!يرلس

-يثقواأن،وائمهيكائفمميدالمعارضين!لامعنهمولطردوابسهولةيبتعدواأن

ي!رزوالمالزسلالآباءلأنةالقديسينأقوالباستخدامالغلبةجؤ-تقويب!ل

همالآباءوهؤلاء،ؤتذهالذيالآببل،الوحيدالابنخالقهوالفهبأنإطلاقا

الفهطبيعةنفسلهالذيذلكمننورهماستمدواوقد،للعالمنورا!انواالذين

ئوز،آتئغمزةلهمقاللأنهوذلك،المسيحمننورهماستمدواأنهمأعني!الآب

ؤتفمذوا"قاذقئوا:لهمقاللأنه،وحقيقيينثابتينفعفمينجعلهموقد،"9انغانيم

الآبي!ونفحيثا.ائفذسبى.".ؤالروحؤالإنجيئالآبياشمؤغفذوفغالأفيمنجميغ

ا!وراهوالذىالميحسلورهماصق!دواتدالرسلفالآلاءولهدالالرهة؟ينهدفياالاسعملإن.ا،5:ت9

الحدبدالعهدمنكثبرةأيات.كيرل!قاشخدموأنصبقولفد،المقدسةوصبنهحسصأللعانوزاوصارواالحقبفي

)متالآيةهذهلصكيرل!.قيشحدمأخرموضعوفي.م064م94عىالمقدمه،انظر:.التعليمهذالترضيح

للضوءنقئامرضوضرشولىقتإيكبقدمواأنإصرائللني"أوصى:لموصالربتولعلىتعلبفهعياقي1(،:5

براسطةالمبحولرر،وأفينفابكولىمادانضاالكان!داحلالور):فبفرل102(.:2الا،دائنا"الرحلابفاد

"(،العالمنور"اتمالمحلهمتالالذينالقديينلوا!ةئحذموادكادحتىومنيزاظاهزايظل،القدسالروح

داتهثاكينوجعلهم،أخوةدعاهماولئكلأدالإطلاقعلىكريئادلكلي!)ترلهمكملألذلكتفيماويعطى

35،!ص،العاشرةالمقالةالسالق،المرحمع،والعادةالمحردألظر.(محدهلهمومنح

كثالةهوالمعموديةتتماساسهعلىوالدىاثالوثيالاكالىهذاأنكرل!.قبرىأحرموضعلط.28091ت1

لالمحالإكلادأىلهكررواالذىوالنعليمالفديينالمعقمينمناستلماهالدى"الاكانوبقصدللكبةنايم

6،جالالق،المرحع،والحقلالروحوالصادةالحودالطرالفدس"الروحوشركةالمعمودبةبواسطةلالذالأنحادوا

ألوهبةبحقبقةا!امانعك!،الثالوثلاسمالمعموديةلرممارشهافيالكبحةأدعلىالآلاءوثذد1عر،

"طفىاثابوس.قبصبهاوالنىالواحدةالمعموديةئخرىأصاسهعلىوالدىالواحداكلاهاوهواللاثةقانيم19

ليوأصتهاأصسهاالربلأنا!امعةالكيةا!ادهواهدا:ويقولالكبةإلىالأنصصابملهيتموالدىالتكبل"

الرسانلانفذبر"أؤالروحؤالإنج!الآبباضبمؤغئذوفنمالافبمجغؤتفبذوا"ادكوا:للامبدهأ!ناحبصاالثالوث

واحدولايمالىواحدةاثالوث"فالومةيفولابفئا60:!فرة،النالثةالرصالةصاببولىاياصفصإلىالقدسالروحعن

السابقالمرحع،القدسالروحصسرالبودإلالثالئةالرسالةالتكحبل".هووواحددبهنعطىواحدةسوديةنوحد

حذر!تدكانالالنألوبأنكبرواالديىريوسيين19لأفكارمحالىشهلطائاسيوس.قأنلالذكروالحدبر7،:فقرة

مولاءاماأ:فبفولالآ!ألوبةبمكرونولالنالىالابنبكرولىلأ!المعصودبةأيالنكبلسزحدوىعدممن

وهموالالنالآليلاصميعطىالرإتمامكانإنيأنهالمعصوديةبهوأعىالسرإتماملفقداديحاطرودل!!مالآريوجود

ويمودالحقبقيالالنمكرينالجوهر،نمثههوالدي،منههوالدىللابنإلكارممبحقيقةلاممييقرونلا

حارحمي،مظهرلهادإذ،الجدوىوعدمتمائافارغايتسمونهالدكماالمعصوديةطفسيكرنالأ...أخرالالألصهم

داصمدل،والاسالآ!3دايعصذونلاالآريوصينيألى.التقوىعلىيعينضيءلهليرفإلهالحقيفةفيأما

الدممي3الامعالديدلكهوللالمعموديةئعطىالدىهو"بار!"لبساطةبقولشدلب!...ومحلرقحالق

،كصا42الآرلوشبنضدالثانبةالمقالة(المعموديةإتماميانالمشفيمالاكلالىومع...مستمبمالمالىايفئاعده،يدعوه

إدأ.فيقولالقدسالروحألوهةالكرواالدين"المحرفرلى"لأفكارمحارتفيالايمالطالوحههذالمريشحدمأنه

لاللاهوتالمحلوقنمرحولىل!93اللاهوتإلىناناإلصصاثابىتمارسولهألكمتحسولىالدي!()المعموديةصبلالت!

للاللهروحلكميكىاإدلالتهيوخدكمالدكيهرلم!...الدالطلكلصتهخلفهاالدممي،اللةمعالحبقةوتصعود

إدا،الالوثمعيحصالوتتلصولىومحلرقملاكهر.تقولودكصاالروحكالىإلىلألهالحيقة؟.منالذىالروح

لعد-ليماهاكبعودلاولدلك،اللاهرتمعيحراادحلفوا،الدي!الملائكةسفقطلراحدلرصرورئا،بكولى
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لممهـل!للفالطأالثالنانحولا)حا

ابئاوليسالطبيعةحسبابيهمنابنهوالذيوالابن،الحقيقيةوالولادةالحقيقي

؟)مخلوقالابنانوقولهملتخاريفهمم!ائاهناكي!ونأنيم!نهلة"بالتبني

انا.اعتقد!ماالأقلعلى،بالمزةلهام!انيوجدلاإرميا:

بصفةصحيحهوماعنبالبحثيهتمونالذينهؤلاءبعضيصلربماحيرلس:

الولادةبعمليةنهتغانناولعتقدون،غيرائتذزبالف!رمنالخذذلكلىا،عامة

المعرفة،عدممنخجلآيخقرونوهم،الآباللهبجوهراهتمامنامنأ!ثر

للحاجاتولخضعالإراديةغيربالتغيراتيتأثرربماالفهجوهرانمعتقدين

فلطفرون،الولادةوطريقة،12الفهجوهرئقشمونالمخبولينبعضلأنةالجشدية

انهيظهرانهنكررالدى)العصودية(الالضمامطضف!نومكذااللاموت.ليمجصىلاعددبلثالرث-

لبون،صزالأنحصإلىالقد!الروحعنالرصاللتقبهابايهدغروصاروهناكهابينمفسمموطضكم،

بالمع!وديةوعلاقهالبراحدبالثالوثالاكلادعنتعليمهائاجرس.قويتابع.92:فقرةالأولالرطلة:الابقالمرحع

الدممطدلكأنوكما،لالتهمتحدي!يجمنا.إليناالمسئم.بانلوثالايمادأنكصاالأنه:فيقولالنالوثاصمعلى

الروحبدونوالاسالآب3باأووحدهالالنلاصماو،وحدهالآب3باويشدالثالوثأفافيأحدكتبد

جمثنه)بالمعحودية(،ضمهالهيفترضالذىوذلكلفطهومكتكل،وكيرفغالغيريظلبلئيثايناللا،القدس

لدولىهوبلالاب!ولاالآبلهفلي!االمخلوقاتصتوىإلىالروحينزلسأو،الآبعنالابنكصلالذىيثل

تعصىالنيالمعحوديةأنيأدكماسجئايكونأنإلأضىءاىيكرلىالىوكلكنالمومن،غ!مناشروهوإله،

.03:الأولالرسالةالالق،المرحعواحدأهولالثالوثالاكانف!نهواحدةميوالروخوالابىالآب

الجوهريةالفطةلهذهتعزضوأنسبقوتدالطبيع!حصعلاق!هىبالآ!الاب!علاقةأنعلىكرل!.قويئذد

49.عى01قل.الظرضاهدرقممن

دإئركةهىللليطةطيةلشتاللهطيعةآنمماهنفمبمهكلكىاللهحوهرإدبقولهمالهراطقةكذعيهمالهان

وصصفقدالأمر،هدالرحالأخرىكنالاتهدطكرلى.قتعزضأنصبقولقدالانقام.بدابةهوالزكيصان

الحوهر1:لآنالرعفهدانف!يعطىأحرموضعوفي.ا90صئركبةأاعيربطة(وأمااطيةاضااللهطيعة

بادنرمنانحن:فيقولالآباللهكلصةهوالابىاديوصحالذىردهياقدطوذلكئركص(وغيربشطالالهى

وحودتفزصالجومرووحدة.الايمانمنيمعهمالذىالهراطقةحمنودركمواحدحوهر،لهالمحود،القدوسالثالوث

كبرالآبقوحمودكلصةيتؤفمالذيالهراطقةافزاضإلىغذلاف!ذاالأفافي(.بينالطيصيةالخصالمى!ماواة

عورةوهوضءكلفيالآليمثلالابنأدطالماالابنفيذافىكلمةوحودأيفئاتفترضالمساواةف!ن،الكلمةالابن

والابن،للآ!ماوالقدسالروحانطالماذانكلمةفيهالقدسالروحوأي!ئا3(.:ا)عبأقومهورسمحموهره

لأ،فركبعيربطدالجوهر؟متجلومذائركت!،الايةالطيعةواصبحتشداصئاصارالثالوثالىيعىوهذا

فيهاختلا!لاالقدوسلنالوثواحدحمرهرهوبلوأحر،أفرمكلبينويطيوحدولااقالبمثلالةإلافيه-سحد

يىلطالذالىيذكروايفئا.76صم002!ايأولالمحلدصابق،مرحعيوحنا،إبحيلضرح:انظر".الأقانيمبين

"الطيعةيقرلأخرموضعوقا..صه،5ر3مامشانظرمركبا"طميعةفلكنحنيمامركىوغرطيعته

للدراساترثوكى19المركزحكبمصعبدد.نرحمةالفدس.الروحألوبة"مركبةغربمبطةطيعةالماتطاعرالالهة

تعىلاالآ!حوهرسالالنولادةأدوأوضحيبقتدأنناسبوس.قادالجديروس.17ص7002مايوالآلانية

()الايمانولي!كمزا.المماركالحوهرلذلكشقشمولا)شغير(بضعفليستالولادة"إن:يخقولاللهلجبرهرتقسيئا

لحوهرتقيئاولاتعييماهذايعىفلا"مولود"و"ال!،(إلهنقرلوحينصاحوهرهداتمنمولودولد،دئهيكونان

للدراساتالأرنومحىالمركرالشهيد.عدنصحيودكاملصحوثيلا.ترج!:الآرلويبنضدايأولى"المقالةالله

.62063ص2002الئايةالطبة610:فقرةانمىالمصل.الآبائية
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ل!لا)االطا

الله،طبيعةعنيقالفعندمامخقق.هلاكفيأصبحواانهميؤ!دونوبهذا

تتأثرآئهايعتقدونفهؤلاءتيدةأنها،عقل!لتفوقوالتي،الموصوفهغير

الجسدئة،غيرالطبيعةماهيةتماقايخهلونهذافيوهمهذء،الولادةبعملية

جسملامالأنةالأجسادتعانيهاالتيالتغيراتهيوما،الأجسامطبيعةوماهية

والتجزيءللاشتقاقغيرقابلأنهبقغنى،الإطلاقعلىللتقسيمغيرقابلهوله

نأمم!نغيرهووأيضا،الملموسةالماديةالأشياءطبيعةمعيتناسبالذي

الأشياء.هذهمنشيءبأييتأثر

يعترلهالفهأنفيشكأفيئرفضأنفيجب"ؤنذ"انهاللهعنيقالعندماإذا

ييدلاالفهلأنبها!يليقماالفهطبيعةيعطيالذيالف!ريسودأنبلفير،

تناسبه.التيبالطرلقةييدبل،نحنتيد!ما

التيالشقشطةمننوعهواالمعاندونهؤلاءإليهولستندفيهيف!رماإذا

الآبطبيعةئصيبأربماأنهمنيخشونبأنهميتظاهرونوهملأنهم؟لهامعنىلا

عدم!رامةي)1جذاعظيمة!رامةيخرمونهافإنهم،الولادةنتيجةشيء

يجبأنهيقنعناأنلابدبالح!مةيتصفحديث!لأنأعتقدلأنيالتغتر(،

بهذهلأنه13.الوحيدالابن،خققأنهبسببلا،ؤنذأنهبسببالآباللهيفجدآن

الابنمعي)1ربؤبيةم!انةلهمالذينهؤلاءبينمنأ!ثروئعذئمخدالطرلقة

يجعللأنهوأيضاالبشرنحنعنا-يقارنلابما-يعلوائهحيث1(القدسوالروح

فيه.هومماعقؤاا!ثروضعفيالإنسان

ييذالانفسهالوقتفيبينماايخلقأنولقدرخالفاالله!ان)نغيرآنة

فسوفذلكومع،فيهومش!و!ابهيليقلاشيئااقولأنمنأرتعبفإني

الطبيعةفإن،ه!ذاالأمر!ان)نوهو،!ثيزاذلكفيرغبألانيأمعأقوله

للطبيعةأنيظهربينمالأنه،وأوضحأفضلهوعفابالفعلابتعدتقدالإلهية

معافنيةطبيعيةمناظرتش!لأنعلىوققذرهمتعدذةإم!انياتالمخلوقة

سبقالدىالكنيةاطادهووهدا،44ص:انظرالثا!.حمارهلطالهامةالهقطةهدهإلالقدي!كيرل!اشارادسق-ا

الالنأدبينفلقد،المحلوقاتضصنلالهونادواالالنألوهيةانكرواالدينالآلىلوسيينصدأثاسيوس.قعهدافعوأن

)منوانها!وهرلطمعهوالراحدالآ!دئهالرحيدالمرلودوالهمجلرقكيرأنهبلالآ!حلفهاالىالمحلوقاتضسلب!

وندعوهفقطالذإلىثيرأرعلى"الآب"ولدعوهالابنساللهعلىلدلأنوالدتةالقرىحمههمىالأحدى

بالاب!"الآ!"علاتةمركريةعلىنيقيةمجعتاكيدبمك!العارةكدهوهو34:االآرلويينضدالمحلرق(."عر

العكر.ولي!بالابنالآبعلاقةضؤلطلنهقمأنيحبوالتيبالمخلوقالخالقعلاتةعلىواسقيتهاالأكلادكله!
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ل!دلممرللفابد(النالنونحالا)حا

لاالإل!ثةالطبيعةأننجد،عظمةيعطيهاالذيالأمر،الولادةعلىمقدرتها

مرعب!أمروهذا،المقدرةبهذهتتمتع

حسئا.!لافاتت!قمانك:إرميا

لجوهرحقيقيؤليدهو،نؤمنماحسب،الابنفإن،إرمياياإذاحيرلس:

إنها!لهاالخليقةعننقوللأننالصنعبماولفزالح!مةنتاخاوليس،الفه

الطريقة.بهذهخيقت

بالفعل.إرميا:

:وضو!ب!لويقولالأ!اذيب!ليواجهيوحنافالح!يمول!ثذا!يرلس:

ؤآفاائ!تاب.قدا!ؤئ!تمثتغتلآميذءقذاتميشوغ!تيزة"ضنغأخز"ؤآيات

يوحنا()القديسوئقفذالفيما"".ائنائم!مييخفؤيشوغآنبتؤمئوا!تتتفقذضت؟

ائغانتم،يغبمثالذيفؤاقن:أيضافيتبالأوسمةأرفعبذلكيؤمنمن!ل

فإنصديقيياهذاالىوبالإضافةاالفإ؟إ."هائنفؤيشوغآنئؤمنالذيإلأ

أخمتق!ذا"لأتة:يقوللأنهلناالآبالفهمحبةعلىويشذدئؤضحنفسهالإبن

تةت!ونتلي!ئؤمنقن!ليفيكلآل!ثيائؤجيذائنةتجذلختىاثغاتغالفة

."16الأتلإثةالخياة

غايةت!ونأنعلىيوحناحرصفلماذا،ابنهناكي!نلمفإن،ذلكومح

الفه؟ابنبالحقيقةهوتجشدالذيالكلمةأننعترفأنيجبأنههو!تاباته

ئ!افأو!يف؟!مخلوقالابنانالإيمانيقبللاقن!له17لمالعايغلبو!يف

؟!الخاطئةالأف!ارهذهمثللهقن،العالمغلبةأي،الم!افأةهذهبمثل

خاطئبايمانيؤمنونالذينهؤلاءولقبلئ!ترماللهإقلففناالخطرفلولا

نأيجبإنه-الحق!لومعي-سأقولفإنياالهةبعطايابعضهموي!افن

ابئاليسالجنسالوحيدأن-ضلالفي+يؤمنونقنالطرقوب!لئ!زم

02:03-31.يو

ايتة؟"ائنفؤتشوغآنيؤينالدىإلاأ،انغايغيثالذممطفؤتنإكلاثا.أ:انغالغيثاليئائغتبماهن"ؤقده17

،05(.:)ابوه
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ي!لماا"الثا

الآببواسطةابئاوذعتيؤلدإنهعنهقيلولوحتى،ومصنوعمخلوقل!نه

نقولآناللائقغيرمنسيون،ذلكع!سوعلى.القدسوالروحنفسه

الذينئ!افنالفهلأنالف!ر؟هذامثلنف!رانالتقوىغيرومن،ه!ذا

الإيمانلأن،مصنوعهويفنوليسالحقيقيبالابنأي،بالحقويؤمنونيحبون

وصفواقدالزسلالآباءفإنول!ثذا،منطقيوغيرمرلضإيمانهومخلوقأنه

!انعندما،المخفصسألهعندما،الحقيقةففي،فطؤبأنهبطرسالقديس

وتنتشرئقالآراءوأيالإنسانابنعنالناسيقولفن:فيلبسقيصرلةجؤ

ابنعنسيخافاتمنيقالما!لبطرستركحينئذ.اليهوديةبلادفيعنه

الخئي."18الفيماائنائمسييخفؤ"آئتا:ومعرفةح!مةب!لوقال،الإنسان

"طوقي:لهفقالبطرسبهنطقالذيالحقمدحفييسوعالرلثيتأخرولم

الشقاؤالت.!ؤاللتيآييل!نقكئغينتغؤذمآلخمآإنئونائبنليمفغانياقك

ؤأئبئالت!ني!تيآئنيالضخزةقذ؟ؤغقىئطزسقآئت:أيضألكآفولؤأتا

ثباتلأجلإلآخرآلأمرلا!"صخرةبسمعانوذعيغقيقا."91.تقؤىقنالخجييم

!نيسةوتألئ!تتتثتتتالإيمانهذاوعلى،بطرسالتلميذإيمانتزعزعوعدم

فيبطرسوإيمان.عليهاتقوىلنالجحيمبوابأحتىالأبدالىوستبقى،المسيح

باستنارة!انل!نه،بشزيفحرمننبغولاتدقيقبدونعنهئعترلمالابن

الحقيقيينالمؤمنيننفوس!لوئلهمالابنم!انةيوضحالآبفالفه؟سمائية

:قالولهذا،!اذئاالمسيحي!ونأنالمم!نمنيحنلملأنه؟بالابنالإيمان

02.الشقاؤاتلفيالذيبيأل!نلكئغبنتنملخما"ؤذمأ"إن

الت!زلم،هذا!لواستحق،طوباويبأنهؤضقاقدبطرسأنطالما،إذا

هوالذيبذاكئنزلونالذينهؤلاءي!ونلافلماذا!الحئيالفهبابناعترفلأنه

ونبتالأزلثةجؤشريكهوقنولخسبونالمخلوقاتمرتبةالى،الفهجوهرلفرة

هؤلاءي!ونلاوكيفتذواتهمفيالحياةلهمليسالذينهؤلاءبين،2الحياة

17.ا:6تالظر2

أله-تصيرمثا!حباةمىحياةهوالمحارمصاه5+"ث!لأللا!"كال!6+كاةول!"الحياة"تثهوالميمارنعبرا!

915



"مدلال!لل!!الثالثانحالا)ثا

باللهيليقما!ليعطونلاالذينوهمازدراءب!لوجديرينحماقةمملوئين

جذا؟جهلاءليسواهؤلاءأنأماهتمافا؟حقهوماوب!لالآب

خهلاء.بالفعلهم:إرميا

يشؤهونفهم،بالمزةلائقوغيرجذاضعيفالابنفيايمانهمولأنحيرلس:

ضديليقلاب!لامللتفؤهبمحاولاتهمتقدير،ب!لالجديرةالآبالقهمحبة

الإلهة.الخصائص

أناستطيعلالأني،هذايفعلونطرلقةبأيليتقولأنتستطيعهلإرميا:

!لامك؟أتابع

هل:أتسألدعنيإذاذلك.فيصعوبةأيتوجدلالأنهسرورب!لحيرلس:

العالم؟حياهأجلمنابنهالآببذل

بالتأ!يد.:إرميا

مصنوعهوم!أرفعالمولودان،أحدل!لواضخاسي!ون،إذاحيرلس:

الذيلذاكشخصيةلفرةهو-البشربينمن-المولودإنحيث،وحذقبمهارة

بشرثة.لف!روح!مةمخصقةنتيجةهومصنوعهومابينما،ؤتده

أيضا؟هذايعنيوماذاإرميا:

أرسلأنهلوأقلقيمةستغطى!انتللعالمالقهمحبةأن،تفقمألاحيرلس:

يذعون(،كما!ذلكهو)طالماالعالممنجزءهوالذيابنه،العالملخلاص

بذلقدالآبالفهأنغيمنااذا،حقوهذا،جذاسئقذرالمحبةتلك!انتبينما

بالجسدللموتأسلمهالذيلفرتهعلىيشفقولم،العالمحياةعنفداءابنه

السلادة؟22.البشر!ليهبأنبذلكمفضلأ

نص!سأخرمرضعولطوالال!.الآ!حوهروحدهعلىبذلوالذىالإكلادتانودلينذكرهالدىلورسلور-

علىتعيقهروذلكفوتا!"خدرمنكثنعس"كماالآ!منإلياأتىلأنهالابىكرل!.ثيصصالحوار

المبحلهاحفقهوماالثزبةالفرفيالحطة!علويان.ا8صانظرالهييع(تؤقفؤتؤقبنيأفي"آندىالآية

العملصإشعياءلبرةستعيئاالرراعيةاليئةمنتبيهاتمنكتالاتهاحرموصعلطكيرلر.قيستحدملحقده

الناتمنلأحرىمزةالانسادطيعةاردهرت"هكدا:ليقرلالحبالعلىالريعتدوميثبهالذ!للمسيحالحلاصي

منواحدلفمالمسيحيقرلهمااحمععيا.تملكتالنيوا!طةأدممحالفةبصالموتحراءمنالدبولأحماهالعدما

ا!اليتزحالرلبعأدفكصاس(،52:6)إش"الجالعلىالرببعفلإلبكأنحدتالدىهو"ألاالفدبسيرا!لأسباء

سالق،مرحع.والمادةالحودالطرالأمر"،لف!لايحققا!شححصورفإدهكدا،حديدةوزروعساناتوالعالات

"الحياةدأحرىمزةوتتالموتأبطلتدالالنوأنالآباللهمن"اتىإلهيقولحيث38.صهالماشرةالمقالة

ككضغةآنضأبقالاآخيينكيصلأخيتاتجذتةتجكائيهغقىئمنا"اثمدىبفرله:برل!.قعنهعبزماهووهدا!!

32(.8:)ل!شئء؟"



المايو"ال!ه

ذلك.أفهم:إرميا

حديئي،طريقةمنأحديغضمثألأ)وارجوتأحيدوب!لاعتقدحيرلس:

ي!ونأنيم!نلا!انالمسيحأنلفه(،محبةأجلمنلهذاأضئطرإنما

وأ،!قارةذبيحةحياتهئعطيانأو،العالميفديأنأو،الخليقةمنواحذا

الحقيقيالإلهمنحقالههوالابني!نلمان،عناال!ريمدمهيشمكان

23.الخليقةمنوجزغامخلوفاوليس

تتفم.بالصواب:إرميا

منتتلقىأنبدونخفصتقدالخليقة!انتاان،أيضئاوسأضيف!يرلس:

وبآية،أينفمن،السماءقواتلمساعدةإحتاجتقدانهاأو،بالمزةشيئاالآب

حالةفيتبقىوانتخفصأنوبمفردهانفسهامنالخليقةاستطاعتطرلقة

الذيهو،الخليقةمنجزءهوالذيالابنإنيقولون!ما،لأنه؟السعادة

وبغض؟الش!رتسبيحللهالخليقةئعطياذاسببفلأي،الخليقةخقص

قائلين:لهونتضزعال!للإلهنأتيبلالخليقةنسئحلافلماذا،هذاعنالنظر

الذيذئويلث.تجميغيغمزالذيخشناتإ.ئحلتئشيؤلآالزثنضميييا"تايى!ي

فنحنهذافغلنافإن3.خياتلث"االخفزةمنيفبيالذيأفزاضلث.!ليشمي

سنصبحفإنناالتسبيحلفهقذمنالوبينما،الفهضدهومابالتأ!يدنفعل

إلئهامناو!واحدالمخلوقذلكي!ونف!يفإذا.حقيقيينومؤمنينح!ماء

ه!ذا؟الأمرليسأمحقيقئا؟وابئاالهمن

ه!ذا؟!يحونلاو!يفإرميا:

اوضحناه،أنسبقمالىإآخزشيئانضيف!تي،أردتان،اذاهياحيرلس:

كعنىحلاصى،مهحهوإذالمتحدالابنألويةعندلاعهملىايأسكندريةألاءمهحعنهاكيرلس.قئعبر

كفارةديحةحياتهقذمإذحلاعا،(حلومنأحنامن،شحسدهالكلمة4ااتمهغضاالدفاعإلىبالتعيةيهد!انه

الرصلطانناصيوس.قكتاباتدطلدةالحلاصيالمهحهذاويتضح،الجديدةوالحياةالقيامةلهناالكريمدمهوشقك

وهداللثريةتذمهالذىوالمداءاللهاسنحدعمدةعلىأثاسيرس.قكزلحقدكيرلركثير2،.قلهتانرالدي

ألىمجاولالذمميكانالخاطىالآريوسالفكرمقابلقوذلكمغا،وإلايةالمحالدلألويةالسليمالايماديستلرم

وحدهم)لسىلالحففةالذهوالآ!ادكمالالحفمةاللههوالمشحالدبكنافلو،وأمبنهالمداءحفبفةيلعى

لماتجد،الذىالالهموالالنيكنلمولووالصاد،الموتمنالريةيفدىانالأمكادرتتاكاد-الحومر(في

واصدارنرحمةالآرلويينضدايخلانةالمقالاتايفئاالطر.والقداصهالبزحباةاإلهبة،حبانهدئركناألىممكناكاد

2/95/20،73/33،،1/932/47،:81!9عايولالفاهرةالآبانجةللدراساتالأرثوبهىالمركز

.301:204ص
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ئيرل!ل!للقابلكالنالن!نحولا)حا

العلاقة،هذهطز!ؤإلىأيضاتشير،علاقةعلىتدلالتيالآسماءإن:ونقول

يعرفوهوالمرءعلىالسهلمنسي!ونه!ذا،حلاهمايشملالمعنىلأن

المرءوسيوافق،اليسارمعنىخلالهمنيعرفأن-المثالسبيلعلى-اليمينمعنى

علىتدلالتيالأسماءمنهوإدا!آب"فالإسم؟صحيحالعسأنعلىأيضئا

فإلىوبالتالي،35العلاقةنفسعلىيدلاابن!الإسمأن!ما،آخرمععلاقة

استخدامهاوعندئشير؟علاقةأيةلىوا"؟"الابنو"الآب،الأسماءتدلشيءآي

يليق؟عفاالحديثيخرجهل

بهيفصدإآت"الإسملأنأحد؟الأيواضحغيرالأمرهذاوهلإرميا:

"بأث".علاقتهفي"ابن"وبالطبع،"بابن"علاقتهفيشخص

ول!نه!("بالآب"الفه-والمنحرفونالمجانينهؤلاءئشمىفلماذاإذا!يرلس:

ئناظر""الخالقإننقولأنلياقةوعدمجهلأئعتبرألا؟مخلوقالابنأنيذعون

اثنين؟بينتوجدالتيللعلاقةطبقا-""الابنئياظر"المخلوق9والآب

أنهنفسهالآبندغوأنالحالسيصله!ذالأنه!بير،جهلإنهإرميا:

وذلكالمخلوقاتبينمنبشيء-الطبيعةحسب-علاقةلهأنطالما،""مخلوق

تف!يرهم.حسب

ؤلآأتاتغيرفوتني"نشئغ:قائلأيصرغوهونفسهالمسيحلنسمعإذا!يرلس:

اجابهمتوبيخهمسببعنسألواوعندما"26.يضأأبيأتغزقئغغزقتفونينؤ.ييأ

الآثققةيالإئيئيغتير!ؤقن،آيضآالآثتةليشالإئنئئ!زقن"حل:قائلأ

قدآبهناكينلم)نلأنه؟هذاقولهفيمخقفالابنوبالطبعأيضأ"27،

،أبحتىولاامولودابنهناكي!وناناحديقبلققن،الطبيعةحسبؤتد

م(!3.)033-اللاهرنعريعرربرس.قلهعتموالىجقمامعيتفقكيرلس.قادواضخاييدونا"!

وماراتهالكلمةوألرهبةالثالوثأتاليمطيعةليخذةعقدةفبهاتنارلالتىالخس!"اللاهوتية"خطبه

الآ!هوماعلىيدلاصم،علاقةا-إنهفعل،اصمولاحوهر،31ل!"الآ!:يفولحيتالجوهر

اقدم.اللاهوتيه2731"الحطص:الزيزكطغريموريوس.قراحعالآب"إللالظرالابنهوماأو،الالى

69ص2()9النالثالحطا!،3991الرلبهالمكنةمورات)5(اللاهوتيةالنصوصعللةالميحية

إحدكطنجا

لىللآدص

إلىبالنظر

النصرم!

.16ففرة

68:91!يو

بكونهالإيمان،لكطلاللهالاكلانكلحردلىالحلاصيالاكلانصيم"إنهيلارى.قيقول.2:22023يوحااالظر7!

الحالقاللههوولكهالحلبقةضنب!وبانهانابنلكرنهلالمحالاكلادولكنهبالمسيحالاكلادبؤدهرول!،أب

.3،225:02،6:03:،17:االثالرتعن)الآب(".اللهسالمرلود
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لةلماا"الطا

هووبالتالي،ؤتدلأنهائائذغىالآبلأنةمنطقيةغيرتف!يرطرلقةوهذه

الواحديوجدوعندما،الاثنينإلىئشيرانوإابن""أب"الأشقئنأنحققول

28.منهما!ل!ينونةعنيقالفيماالسببهووهذاالآخر،بالضرورةيوجد

ؤتشئغآييياشيمآتيثقذ"آتاائعانداليهوديللشعبالمسيحقاللماذاوإلأ

قدابنئشقىل!نلنفسهألثئشفىلابالطبعالمسيحأنمعتقتفوتني"؟92،

ئفشرانيجبأنهأمالآب؟باسمإلينااتىقدإنهيقولف!يفآب.منؤيذ

الحتابفي"اسم"لفظلأن؟وسرورهالآبمجدعلىيدلأنهعلى"باسم"لفظ

!مااحدل!لالظاهروالمجدالمدحعلى،الأحيانبعضفي-يدلالمقذس

قولي!نلمفهلة3ائقظييمأاالينىمنأفضل"آلضيت.3:الآمثالسفرفيجاء

إليناأتىقدإنهوضوحب!لقالعندمابالح!مةومملوء،حقيقتاالمخفص

أبيه؟باسم

يخطىءأنيم!نلاحقهوققإنأقولأن،بالظخيدصحيحهذاإرميا:

32.حقيقيهومابيانفي

جؤالآبالفهنضعأنإطعلينافيجب،بالحقنتفمأنناطالمااذاحيرلس:

نرفعأنأو،المجدفيالابنعلىيتفؤقأنهيظهرلاحتىاالمخلوقاتمنزلة

لنالآبالفهلأن،وجوهرةطبيعتهجهةمنأيبإله،تليقمرتبةإلىالابن

يوحناذلكفيوسيساعدنا.الطبيعةنفسلهالابن!انانشيءجؤئضار

يعنيفوقا"منوتعبيرالخميع"33.فؤقفؤقؤقنجمنيأتي"آلئتي:بقولهالح!يم

لعدها.وما4،صراحع:الثاو.الحواريالفطةهدهالفيركيرلرناوا!أنصبق8!

5.43:يو

الممدوخ"."الاسمأى

.اس22:ام

هذهحققةعنلايكثفأنالقادرالوحبدفهوالآب،دئه.الطيعةحس!.حقيقىالنهوإذالابنأنيقصد

.:18ايرخبر"ئؤالآبجفئننلىفؤاثدىانؤجيذآلإثنتما.آخذيرةآ"الفة...العلاتة

تولمعنىفهمييزنالذىالمسيحمقاومييسحيقممنعلىكرلر.ثيردسكتاباتهأخرموفعلط3.ا3:يو

قؤهتهوكلصالجهغطتبما"كلأنعنيعقو!.قنالهكاوبمتعبناتجييع،(قيز:فؤدؤقينتأيط"الذىبوحنا.ق

لاواكاكؤق،(ين"لعبارةالحقيقيالمعنىوعمقباسهابوئرحالأثؤالي"أبييخدبنتافيتةئزث""ينينتائة

التالطالفصل،الأولالمحلديرحناإنجيلشرحالظر.والآبالابنحوهريرخدةتعكقهيبلمكانظرفعلىتدل

3.هص98هامىانظر،الأولحوارهلطالثرحلهذامختصزا.كيرل!قاشحدمولقد302ص
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لط!تبرللقابطلأالنالنونحولحا"

(يعقوب)القديسائمخقصتلميذيوضحهماوهذا،وعلوهاالابنطبيعةيىفغة

أبيمجثبم!نازتة،فؤقمنهتيتاق!قؤهببماؤئحلضالجبماغطيبما"!لبصوله

و!نبتنبغمن!ما!الأرض)علىإليناالآبمنأتىفالابنإذاالأئؤايى!34.

منئظهرفإنهالخميع"قؤقطفؤفؤقمنيأتي"آللتي:وبقوله،فوقانيجذرمن

تمافا.الآبمثلمثله،الجميعفوقهووآنه،جاءقدمنهالذيالمجدنفسذاته

المرتبةحيثمن-الخليقةفوقهوأنهبهذانقصدلاالخميع"إقؤقآإنهوبقولنا

فيواحدوهو،الجميعفوقيعلوالفائقجوهرهأننقصدل!ن-فقطوالمجد

نفهمأنيم!نفيفتالجميعفوؤاأنهطا!لاإدا.ؤندهالذيالآبمعالجوهر

يخسبأنيجبفحينئذ،مخلوقهوفعلآ!انإنلأنه؟ال!لضمنواحدأنه

لمإنالجميعوفوقال!لعنمختلفاي!ونو!يفاالمخلوقات!لضمن

و!يف؟المخلوقات!لوبيهئبينهمقارنه!لعلى-الطبيعةبحسب-يتفؤق

الم!انجهةمنأعلىنعتبره!تاان،حقبغيرمديخاللابنقذحياي!ون

؟المنظورةغيرطبيعتهغفوبسببوليسفقط

بهذا؟تعنيماذاإرميا:

ع!سوهوم!انيا،تفسيزافؤق،"منتعبيرئعطيأنترلدهل!يرلس:

؟بالمسافاتيتعلقانتعبيرانو!لاهما،"أسفل"منتعبير

مثللأنمعئن؟موضعفيؤحذانبالابنسنفعلفماذا،هذاقغلناإن:إرميا

())الجسمثةالماديةالمخلوقاتخصائصمنهوالوضعهذا

الآب،عندمنمعناهقؤن!من"تعبيرأنوهو،صحيحنقولهماإذا!يرلس:

طالما.اباهاللهيعيرفالذيوحدهوهو،الآبعندمنفقطانهئغزفالابنلأن

أيلدىبالضبطماهيتهامعروفةوغيرمرئيةغيرالفائقة()الإلهةالطبيعةأن

نبحثأنغيراللائقمنل!نه،الفهبوجودنؤمنفنحنال!اثنات.من!ائن

نأإذ،هذاندركأنالسهلمنفليس،الإلهةطبيعتهحسبالقهماهيةفي

مخلوقاهوالابن!انإنثمالبشزيه".الف!رحدودمنأبعد-هيالفهطبيعة

.17:ايع

بوعالميحوداتهصاللهاعلادناثيرنحتلكر،المحلوقووعالادركاالمحدودالطاقداحلمحصوردايار353

ناإلالمحدودلطاتهامنلكثبرألعدهوماإلىأفكارناوتمتدوتتعوتدراتناعقولناتفتح،الحلأقالقدىالروحوعصل

وهدا-41(،7:،18:االالرثص)انظريلارى.قيقولكصاالالهىالقصدمع.مالحدالأتلعلى.تتاب
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لهلا"الطا

أيضاوحدهي!ونوان،الآبيعرفأنوحدهيم!نهف!يفومصنوغا،

،للمخلوقاتبالنسبةتماقامستحيلأمرالفهطبيعةمعرفةلأنالآب؟منمعروفا

العقلإدراكيفوقامرليس،وماهيتها،المخلوقاتتلكعنشيءئعزفأنبينما

هووحدهالابنأنفطالماوبالتالي،عليناقليلأصعئاالأمرهذا!انولوحتى

بأنهالإدعاءسيتلاشىإذا،الآبمنئعزفالذيفقطوهو،الآبيعيرفالذي

ولا،نفسهاتغير!التيفقطهيالموصوفةغيرالفائقةالطبيعةلأن،خيققد

.الإطلاقعلىمنهايقترلواأنخلقواالذينأولئكيستطيع

منأعلىالفهلأن،منهايدنىولائقتربلاالإلهةالطبيعة)ن،بالفعلإرميا:

عقلي.فحصأي

بولسالح!يمأنمع،خلققدالابنإننقولأنيم!ن!يفاذاحيرلس:

انقئب،غنيشيئايقيرققاضزا"لآانؤايىثذاتمقاأقوز:ؤإتقا9:ولقولبالآتييبشر

منالمؤخليانؤق!تإلىؤؤ!لآءأؤضياءتختفؤتلالخميع.ضاجتاتحؤييماقغ

تيم.ائغاآز!انيتح!ينفشتغتب!ئاضيرينقا!ثاتما:أيضانخنقذاآييبما.

تختقؤنوذاافزآ؟،مننقؤنوذاانجنةالفةآزشل،الزقانيملءتجاءتاؤلجق

الوقتفيأنهبمعنىالئتئني."36يتنال،الئافوسيىتختالذينييقتبقي،التافوسيى

ار!انتحتفستعتدين!نا،قاصرينو!ناجهلفينعيشهحناالذي

نمقالحرامةنقدمأنعلينايجب!انانهمعاالخليقةتغئدوحنا،العالم

معرفتناصارتفقد،بينناالابنأشرقوعندما،الحقيقيالفهوحدههوبطبيعته

و!ما.فإننا،الحقنورإلىالظلمةمنانتقلناو)ذ،الطفولةجهالةمنأفضل

أرحانتحتفستعتدينن!ونانمنأغتقناقد-عليهستوافقنياتكاظن

قبلمرازاالتعقيمهذالناآغقنقدالمقذسالحتابفإنهذاوبخلاف.العالم

سوفسليمهوبمايهتممنو!ل،والحقبالح!مةيئضفتفييموهو،قليل

المسيح.أسرارلنائغينالئفييمهذالأنةفيهجاءمامعيتفق

يقولكصااوالقدسالروحوقبالابنذاتهعناللهلاعلانوطاعتهاوعنايهاوترتيرهاالبهيسةاكانفييتحققما-

هوعينهالتميموهذا44(.22،الثالوث)عن"العبادةطريقعنإلأيمرفانيمكنلاالله"إلىأيفئايلاركط.ق

الطفولةحهالهسافضلمعرفتناصارتفقدليا،الابنأضرق"عندماالتابالصفحةدلفوله.كيرلىقيوكدهما

ا".العااركانغتصتعتدينلكونانمنأعئقناف!نا،الحقنررإلىالظلصةصاننقناوإذ

105.:4علا:3
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لع!!ميلل!!أالنالنانحالح!ا)

بالتأ!يد.معكاتفق)نيإرميا:

الخالق،الفهبموافقةالوجودإلىأتىقدشيءهلى،ارميايااذا:حيرلس

فيجبالعالممنجزءهوانهطالماأواالعالمهذاأر!انبيننحسبةالآيجب

ال!ل؟معيخسبان

تغم،تأ!يدب!لإرميا:

الرغبةرفضناوعندماوف!رناعقلناتحزرعندماتمافاتحرزناوهلحيرلس:

العالم؟هذالأر!انفستعبديننظلانفي

اعتقد.ه!ذا:إرميا

المم!نمنفهل،الحقيقيالابنهونهأعلىبالابنالإيمانفلنقبلااذ:!يرلس

ذلك؟خلافإيمانناي!ونأن

لا.بالتأ!يدإرمياة

ر!انآمنو!واحدمخلوقاالوحيدالابني!ونآنيم!نلابالتالي:حيرلس

ولاأف!ارنافيأطفالأمازلناونحن.المخلوقاتضمنمنولخسبالعالمهذا

غيرالآف!اربعضتخدعنابالحريبل،التامالعقللنابأننفخرأننقدر

شيءأيفيلأنهةالابنفيالرجاءأيالواثقالرجاءحقيقةلديناأنمع،المخبية

منحرزناقدي!نلمان،إنسائاصارقدب!ونهأفادناقدالابنسي!ون

ابنأيمثلأنهعلىبهنؤمن!ناإنضلالفين!ونألق؟المخلوقاتعباده

(؟)مخلوقآخر

مخلوقا.!انالابنأنلوه!ذابالفعلشي!ونارميا:

نؤمنبإلفعلأننالوالمسيحشريعةمنافضلموسىشريعةتحونألن:حيرلس

بعدالقديمةموسىشرلعةتوضعانيجبالحالةهذهوفي،مخلوقبشخص

ناطالما،!37يالإيقانييخياصأنلفتار9يم!ن!يفوحينئذ،المقدسةالأناجيل

يخهلك-هؤلاءيقول!ما-بالابنالإيمانأنمع؟38بذاألل!ماليقودلاالناموس

القدماء.يفيدالناموسبينمايقبلونهالذينأولئك

.يتضورون!ماهذايحدث!يفليإشرحارميا:

.17:ال!لظر33

شبنأ".ئكصكاالتائوكأ"إير.\!7:عبالطر38
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لمالةا1،ال!و

قد،الح!يمموسىبواسطةللقدماءأعطيالذيالناموسانحيرلس:

قالخراموضعوفي،93لماؤاجذزثإلهتاالزلث:إشمزائيليا"إشقغ:قائلأأوصاهم

الأزض!!ؤؤفافؤقمنالشقاء!ؤمقاقاضوزةقئخوئاتفثالألكتضنغلا9:لهم

عندماالعالمار!انعبادةعنبعيذاأعلىإلىبهمارتقىقدوهوآش!فل".إ.من

ل!ؤالئخوخمؤالققزالمتتضمقؤتئطزالشقاءإلىغينيكتزقغ،يئلا:ل!ثمقال

الشقاء!لتختالتيالشغوبلجميعإلئهكالزثقشقفاالتيالشقاءخئل!

بالواحدللإيماندغاهمقدالناموسأنبمعنى،ؤتغئذقا."ا"ل!ثاقتغتزؤتشخذ

لأنوشر.خطأهوممانهائئاوأعتقهم،الطبيعةحسبإلهبالحقيقةهوالذي

أوصىل!نه،الخالقبجانبللخليقةالسجودبضرورةيطالبهملمالناموس

يرغبلايخنالموتبعقابوهذد،الخالقعلىال!قيالاعتمادإلىدعاهمقن

عننتحذثفدعنا،الناموسيقولهمابالتأ!يدهوهذا!انفإن.عبادتهفي

!انالذيالناموسانقضىلقد.عليهنعتمدأن،الإنجيل!لامدعاناقدقق

ماحسب-أنهمعبالابنالإيمانقيلتاأنمنذ،الحقيقيةنوروسطعورمزاظلأ

أسمىإيمائاآمناقدإذمجانيننحنفهل،ومصنوعمخلوق-المخالفونيعتقد

حسبإلهبالحقيقةهوالذيبالواحد-الناموسوفق-آمنواالذينأولئكمن

الإلهعرفواقدالحقيقةنوريقبلواأندونهؤلاءأنغرابةوالأ!ثر؟الطبيعة

لمالذيالحققبلناأنناونفتخر،تجغذهمآتئناقدنحنبينما،الطبيعةبحسب

فيونوجدالحقيقةهذهعنانحرفناقدرأيهمفيفإننا،قبلنا!انوالمنئشتعلن

الإلهي.النوروجودرغماستنارةلاظلام

قوتة.حججمنلهاياإرميا:

بالأ!ثر.تتعجبسوفآخر،أمزاعرفتلوإنك:حيرلس

الأمر؟هذاهووما:إرميا

نأتعرفأنكوأعتقدائمسييح"42،إلى"فؤذتناصارقدالناموسإنةحيرل!مر،

342:علاا
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ثيدل!لدللقاب!كالنالتانءلا)حا

.الرسولبولس!تبهقدهذا

هذا.عرفأ:إرميا

الناموس!ان!يفتةوبأيةشيءآيلىإ:بتدقيقنفحصأنإدايجب:حيرلس

فهل؟وأقوالهالمسيحمعرفةإلىيرشدنابمعنى!المسيحإلىيوجفناالذيفؤذبتا

واتخميةالناموسبواسطةالتيالمعرفةعلىتتقؤقأسمىمعرفةإلىسيرشدنا

منها؟اقلمعرفهإلىأئم،الرموزبينفيما

وأوضح.أسمىمعرفةلىإبالطبع:إرميا

سيؤافقوفطنح!يم!لآنأعتقدلأني،صديقيياحسئا!يرلس:

هوالذيالناموس!انفإنإذاه!ذا.يونوأنلابدالأمرإنوسيقول

ئؤجفنالغ،الطبيعةحسبإلهبالحقيقةهوالذيبالواحد!ززوالذي،مؤذبنا

الابني!ونانيجبلاحينثذ43،المسيحبسزيختصفيماأسوأمعرفةإلى

ئظهر!أنهأو،نفعلفيماطفمناقد!أنهالناموسيظهرلاحتى،مخلوقا

فخاالناموسئصبحوبذلك،الخالقالفهمعرفةمنأفضلالمخلوقمعرفةأن

ي!لناأعطئيأنهأعلنتقدالملائ!ةأنمع،الشيطانيستخدمهاومصيدة

وطالما!للمساعدةأمجطتيالناموس!إن:القديسيناحدقالكمايساعدنا

مءي!ونأنيم!نف!يفوالأنبياء،الناموس!مالهوالمسيحأن

نعبدولجعلنا،معرفتناكلفيفضفةنتيجةالىبناينتهي،صادقاالحتاب

الخالق؟اللهمنبدلأالمخلوقةالطبيعة

:""بكزبلقبالخاصةالاعزاضاتعلىزذ

عنيسألسوفلنا"االمخالفأنأعتقدغيراني،تتحقمبالصواب:)رميا

"ي!ر،.!لمةمعنى

فالمغإذايلشح،(إلى"مردنجاهووالياموس،المخلوقاتدونوحدهاللهئمتدأنيجببانهعفمتداتناموساركا

اللهحمرهرمنالمرلودالحيفيالابنهوبكونهفالمسيحاخرىلاحيةومن،ناحيةمنهذانحلرفا،يرالجحدالابن

مجعلالذىالمبح""لزيقصدهماومذاحفبقنا!!يعلنهيشيمالذيالوحيدوهوالآبيعرفالذىالوحبد!هو

المحلرقة.الطيةدون،الخالقاقنبدأنإلىريقودنائفتفلةكيرمعرفتا

للاحماءمميذكرلاهروهناالاب!ألوهيةلأنكار.الصحيحمعامامحرفين.ايفاالآيةهذهالآريوصيوناشحدما"

"هرطفةإلىرأشارجقفدانهسلالرغمالمتبمالكةلتعبم"محالف"ضخصتعالبمباماتعابمهمبصف

.4عراانظر.اثانحرارهلدايةفيوذلكوأتاعه"أدلوس
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يةلهاا"الطا

قبلهم.ؤيذقدويونإخوتهعلىأحديتقذمأنتعنيب!ر،9!لمة:حيرلس

لو،!هالخليقة!لبر!9الابنذعيئ-يقولون!ما-لماذااذا:إرميا

منهووليس،جنسهنفسومنأخته-مابطرلقه-ليست!لهاالخليقةأن

طبيعتها؟

،هدفبدون-يبدوماعلى.ابئاذعنيقدالابنيونلذلكونتيجة:حيرلس

لنابالنسبةسي!ونالآبعنالحديثأن!ما،حقيقيةولادةلي!ستوولادته

)!قيقةبلاأسطورةبمثابة

تغقدللابنآبعنالحديثإنيقولونفهم؟الع!سعلىبل،لا:إرميا

وبنفس)سرائيلأبناءعنقيلآخرموضعفيإنهمدعتنفيهامبالغبطريقة

"46.ؤتشتآتفغنجنين"زتيتالطريقة

يقولون!ما-مثلنابالتبنيابئاصبحأقدالجنسوحيدسي!ونإذا:حيرلس

مخلون؟هو-الواقعفي-أنههذايعنيوألا؟ابئاي!ونلي-

ذلك.يذعونالذينهم)رميا:

النبيقالهماوتبثوا،الحقيقةلمعرفةالدافعأهملوالماذاحيرلس:

ل!قبلأنهأعتقدإنيغيراشتتزتا،؟7"ؤيالغ!ثققفخأتاائخذتتجغفتالأتتا9

وذعتيبينه!اأتىالذينهموقني!زا؟الكلمةذعتيمتى:نغقمانعليناشيء

المعانيتجاهقلوبنانرفعأنفيشئسرع-الطرلقةبهذه-لأننايزا؟وسطهم

الأشخاصوتمئيزالأزمنةمعرفةلأنبالأسرار"تليقالتيلل!لماتالصحيحة

التيالمنحرفةوغيرائستقيمةالحلماتمعنىبسهولةلنايوضحانأمرانهما

صحيخا،أقولهماي!نلماناو480المقذسةال!تبمنمباشرةاليناتأتي

حلمة!انفيهاالتيوالأوقاتالأزمنةبتدقيقئضحصانفهفاي!نولم

يخصماآنلوأحديرتببألأيجبفعنبئذ،جسذاصارثممتجشدغيرالفه

وإذغاءبت،.)ضدلحجديفاتآثةاررت!فيجبول!بئتمييز.آيبدويئالكلمة

.،ءث!.،5:اكراالخيقة""لكر01

)س(.2:اإش!

.2815:إس،

.43هامى2،.ع!:انظرالمفممر.ال!ضا!أياتوفهمتفبرفيكرىامةالمبداهداكرل!.ثئعطى18
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ل!ىللعال!ح!النالنانءلح!ا)

قدالذيالكلمةأنمع،بالحقيقةماتقدالابنأنيؤمنآحذاأنولو،(الابن

لالأنهوالترلمالتحيةمتافليستحق،الطبيعةحسبالحياةهوالآبمنجاء

الفه-!لمة-الابنأن)حاسئابالجسدماتقدإنهسيقولقنول!ن؟يذب

تمييز.أيوبلامعنىبلا!لامهسي!ون(مخلوق

إلآ،ه!ذايفهمأنبالفعليم!نال!لامأنومع،صحيحهذا:ارميا

له.نقذايوجهونإنهم

يليقلاآخرلأمرسيقودهمهذا!لامهملأن،الحبيبأيهالا!يرلس:

!بيرة.بجرأةيفعلونهوسيجعلهم

تعتيه؟الذيالأمرهوما:إرميا

بزقفنن،موسىلناموسطبقاالجزتةبتحصيلال!ثيرونقاملقد:!يرلس

شئحسبالمسيح!انانليعرفوالبطرسذهبواوعندما،شخصين!لعن

ماذاالمسيحبطرسسألحينئذ،الجزيةدفعسيرفضقأمالجزيةدافعيضمن

الخبايةالآزضبىففوكيأخذ"مفق:السؤالبهذاالمسيحفباذزء،معهميفعلأنيجب

فإن،الأجانب"منبطرسأجابوعندماالأنجابب؟إ94مقأئمنجنيهغأمنالجزيةأو

ؤأفتيائبخبرإلىاذضثئفثزفغبئلأؤلجنآخزاز.ائتئوق"فإدا:قائلأأضافالرلث

ؤأغطهغإشتارا"فخذةتجذفافاقتختؤقتىآؤلا"خذقاتطفغالتيؤالشقةضثازة

خزةآنهايؤ!دفإنهطبيعتهعنيتحفمعندماإنه؟فهمتفهلؤغئكإ.ه.غمئي

ولهذا،للخالقعبدهوالمخلوقلأنالخليقة!لعلىيعلوانهيوضئحهذالأن

غييذك"51ان!ل"لأن:بقولهال!لضابطاللهالىئشيرداودالطوباويفإن

ل!ننير،تحتليسنهأ!ما،العبيدنحنلمقاييسنايخضعلافالابنوبالتالي

!لها.الخلائقعلىتسمووالتىالعلوالفائقةالإلهةالطبيعةله

صحيح.ءمهذا:ارميا

تحتاللامعالمجدهذاكللهالذيذلكسئخضيعهلإرميايا)ذاحيرلس:

ي!ونآلاالعبد؟ش!لواتخذنفسهأخلى!كنه-انهقيلولوحتى6يةالعبينير

كالعبد".نطبعكالحبفة"كل.911019مر9



بةلماا)الطلأا

العبد،ش!لاتخذ!ونهمعإنهأقولآنآرلدلأني؟الجهلعلىدليلأهذا

حتىولاأخرىناحيةومن،53فقيدةوغيرخزةطبيعته!انتذلكقئلأنهإلآ

ماعنيتخفىعندماوهو،الابنعليه!انيصيرماأنيم!نهآخر!ائنآي

ليس،إليناالابنجاءلقد،إداآخر.أمزايتمغطبيعيةبطريقةفإنهعليه!ان

ش!لفتخذاخزةطبيعةمناليناجاءبلعبذاافصارعبذا!انل!ونه

معنىآىالاشخاصلتمييزي!نولم،للزمندورهناكي!نلمفلوالعبد.

فلن!جسدوبدونعاريائدزكأنيم!نالكلمةأنأفترضنالووحتى،مفيد

النيرتحتهمقنضمنوأنهحزالاعبذانحسبهأنالآنستطيع

لائق؟وغيرمنطقيغير!لامهذا!لي!ونلاو!يف:ارميا

بالتدقيقتفحصواأنتقبلولاأنىفطالماةالمخالفونإدافليسمع:حيرلس

قنياتفعلونوماذافنقادون؟أنتمأينفإلى،الأشخاصئقيزواآنولاالأزمنة

الأزمنةفهمفين،الخلطتقبللاأموربينتخلطونولماذاملئو؟شريرذهنلى

عنقيلتالتيالآيات!لتصبحخلالهامنيم!نالتيوالمعانيوالأوقات

الكلمة،لفهتنسبواأنيجبلأنى؟الوضوح!لمعانيهافيواضحهالابن

التيوالحرئةالمجدأي،بالفهيليقماكل،للآبابنهوإذ،تجسدهقبلحتى

الأشياء!لصارتالكلمةبواسطةلأنللآب.التيالقؤةونفس،ئقارنلا

ائشتركوالعملالإرادةنفسلهماوالكلمةالآبلأن.موجودةت!نلمالتي

!يفلنا!تبموسىلأن،موسىعنه!تمتما!لفيواضحهو!ما

لتخيق9-معهوال!ائنمنهؤيذقدالذيللابنأي.للكلمةقالالآبالفهأن

المت!فمانعلىيدللا"لنخلقاتعبيرلأن531،خشبهتاضوزتتاغفىالإئشاق

لأنهأخرىناحيةومن54.ائتينمنوأ!ثرواحدمنأكثرعلىبل،واحدهو

خاق!إذأنهحتىالإلهةومراحمهرأفتهمنبدافعفتحزك،ولحبنابنايهتم

آيخذأ،نفشةآخقىتجثةيقيما.لأفغابيونآنخفشةيخمميمثتغالقيما،ضوزة!ؤ

بالجمد.محدودةصارتالالهةالطيعةالىلالتهكبديعىلاهدا!د

3.26!تكا:

.الثالوثعقبدةلثرحالآيةهدهالك!بسةأباءاشحدمماكنبزا"د
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ل!جمرللقابماالثالتانحالح!ا)

تفشة،55،ؤضغ،خإئشانيانهئةفيؤحذقإذالثاسيى.شيئيماجؤضائرأ،غئل!ضوزة

حتى،سليمةبطرلقةالابنفينعتقذالذيننحنئقنغناأنيم!نءمواي

عظمتهمنوضغالذيذاكقيمةبإنقاصنتعخلأنأو،هذهالإخلاءدرجةئقيم

إخوةبينوخسمب56،بزاالوحيدالابنذعيفحينذاكأجلنا؟ومنبسببنا

نفسهوضغلقداداالآب.منفيتذالذيالوحيدالواحدالابنوهو،!ثيرلن

تارئحا،عادةلهنحننتعزضمفالأمريتعزضليلا،متا!واحدوظهر

بطبيعته!انقنيرفع!يل!ناحقيقي!ابنوضقتهالإلهةالطبيعةعنه

وقد،الزبفهو؟وحدهفيهالمذخرللمجديرفعنا!يبصنى،ومخلوقاعبذا

فنحن،ب!زاندعوهحينمتاواحدانعتبرهعندماإذاأبناء.ن!ون!يدعانا

)نهنقولعندماالآخرالجانبوعلى،طبيعتهعنمختلقاي!ون!ينجبرهلا

هذاحدثلولأنه،الفائقةطبيعتهعنتخفىقدأنهيعنىلافهذا،بناارتقىقد

ألا،الطريقةبهذهاحدف!زفإن(عليهسادتقدالمخلوقةالطبيعةست!ون

يتخللمفهو،مثلنا)الابن(صارفعندماوبالتالي!املأ؟هذيائاهذاي!ون

حدودغبرناوأيضا-نعمتهبسبب.إليهارتقيناالذيننحنل!ننا،لههوماعن

وأعلى.أرفعهوماإلىوارتقينا،!زمتناالتينعمتهبسببطبيعتنا

هذا؟بقولكتقصدماذا:إرميا

؟الروحمنمولودينلفهأبناءتدعىألم:حيرلس

نعم.:ارميا

نقذمأنبل7"،الأرضعلىأئالناندعوالآوصيهلدينافنحنلهذاحيرلس:

ليس،بينناجاءقدالذياليخربسببوذلكاأباناب!ونهفقطللهعبادتنا

585.تجشدهدفهوهذالأنأبناء؟أيضانحنمئايجعلانسوىآخر،لسبب

2.608:في55

ضدأثاجوس.ق.راحعله.المستقيمالنمبمرنذمبكزا،ذعنندالمسبحأنأثاسبوس.قضرحإنصبق56

الأرنوذكسىالمركزفتس.موري!حوزكفد.مراحعة،نصحيود،كاملصمرليلد.ترجمةالآريوسيين

.1710211ص4002ابريلاثانجةالطعة620640الفقرات21الفصل.النانبةالمقالة.الآلانجةللدراصات

239:تالظر"

خاصهإلحاءالحسد،فيحاءندالكلصةالقأندبهرددماإنجبلهلدابةفيالجبيوحاق.أعنهندماهذا8!

تبنؤيذواآثدين.بايخهانضؤيئونأياللهآؤلآزيصزواآدضنطالأتآغطافنمتبفوةاتدينؤاثاكل.لفنةنم"ؤخاصثئة

هد!-أنعلىأثاسبوس.قويذد1(2103:ا)يوالفيما."بنتجكزخلمنةينؤلآخدقنهينؤلآذبميق
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لهالةاا)الطا

!انانبالح!مةمملؤءالمسيحسزي!ونأنالمم!نمنحانف!يفوالأ

علىالفائدةتعوداندون)الإلهية(طبيعتهإلىأساءقد-آخرأحدأيقيل-هو

يختلفأنهمع،ال!ثيرينمعئصئفكيب!زاوصارنزلقدلأنهحالتنا؟

مما.جهةأيمن-شئفيهوليس،ولفوقهمبل.طبيعتهحسب-عنهمجوهرئا

به.يتضفانه،معهميشتركالذينهؤلاءيطن

ولفوق!ثيزايختلفلأنه،للخليقةت!زائسقىأنهيقولونل!نهم:إرميا

ضمنها.منأنهيح!سبالتيال!ائناتى-يقارنلابما-

وإنحتى،عفوهمقدارهووما؟يقارنلاالذيمجدهي!منواينحيرلس:

نألابدأنه،ماهيتهوعنعنهال!ثير.نفهمهاالتيباللفة-لنايقال!ان

وأ،ال!ائنهوماعنلاتدقيقب!ليدورالآنبختناإنخيق؟قدي!ون

جاءالذيالمخلوقطبيعةحوليدوربختتال!ن؟مجدأو!رامةتنقصههل

حوليترئحزوأيضاايفوقهوالذيمنهالأعلىالشيءهووماالوجود،الى

باقيعنمختلفةطبيعتهوهل-خيقأنهعنهيقولونالذي-الوحيدالابنطبيعة

ال!ائنات!لطبيعةمعئنوقتبعدإليهاترتقيسوفوالتي،المخلوقات

طبيعةماهيةعنيعلغأن.ياصديقي-ماشخصأرادفإنوبالتالي،المخلوقة

طبيعته-حسب-الاثنينمنفن:سيسألفإنه،الخيلطبيعةوعن،الشمس

ياأنترأيكماآخر؟رأىيوجدهلأو،الوجودالىالعدممنأتىوقدمخلوق

إرميا؟

.مخلوقاتإنهاسأقول:ارميا

الاثنينمن"قق:قائلآأخرىمزةوسألرايهعلىبالأ!ثرأصزولو:حيرلس

لاالإجابةلأنمضححاهذاسؤالهي!ونالا؟االعظمةحيثمنالآخريسبق

يسأل!ثم؟مقنتف!يرإلىتحتاج

جذا.مضحكسؤالبالفعل:إرميا

يم!ن!يفلأنه،فارغةثرثرةعنعبارةهوالأمرانأعتقدحيرلس:

نحدكنا!انطر.الآ!اللهولوثةمعرفةإلىتمودوحعلهاالربةوفسادموتعلىالقضاءهوالكلصةاللهتحد-

.4102الئامةالطبعة.الآلانجةللدراساتايأرئرذكسىالمركرفت!،مود!صحوزيفد.اليولاليةصترحمه:الكلصة

.11002منالفصل
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ئيرل!ل!للقابسأالنالن!نا)ح!لحا

الاختلافاتلأن؟المقارنةأوجهوأين؟العظمةفيوالخيلالشمسبيهنالمقارنة

جوهرىعنالحديثصارلوغيرانه،قياسأيعنأبعدهيتفصلهماالتي

فرقهناكي!ونفلن،منهما!لماهيةفيشخصأيوق!ر،الاثنينمن

حيثمن!ثيرأتختلفالشمسأنمع-مخلوقإرز!ليهماحيثمنبينهما

ماهيةنعرفأنونريد،الابنعنقيلمابتدقيقنفحصنحنل!ن-العظمة

ل!ان،حمخلوقمعناويخصىالمصنوعاتبينمنئعذالابنأنفلو،طبيعته

الابنئزئنالبعضلأنمزثفا؟تفاخرمجزدهوالمجدفيالابنبتفؤقتفاخرنا

قيمةلابطرق-يحاولونوهموقتيةأموزاإليهوئنسبون،خارجيةبامتيازات

قنفإن،عامةوبصفة.حسنةصورةلتجاديفهميجعلواأن-مثيرةوبهتافاتل!ثا

بطبيعتههوليس،المخلوقاتبينوئعذالمصنوعاتمن-طبيعتهوفق-يخسب

ولتفزدالعبيدبينمختلفشخصهوول!نورئاحقيقياابئابالتأ!يدولاإلئها

متواضع.بمجدفقطعنهم

تت!قم.بالصواب:إرميا

الآتى.مننتعجبأنفقطيتبقى:!يرلس

ألضا؟نمعجبأنلم!ننامفا:إرمما

بأنيهذون،يؤمنواوأنجيذاالحقيقةيعرفواأنتحاشيهمفيإنهم:!يرلس

يخدعونهذافيوهم،الجنسوحيددائفاهوالمسيحأنمعناهاللرلقب

لأنهمحفا؟ي!ونلاالأمربهذايتعفقشيئايقولأنيريدفنأنمع،البسطاء

!ثيرلنإخؤةبينواحذاوئقذ،مخلوقاالابنمنيجعل"ب!ر"لقب!انلو

الجنسوحيدالابنأناللقبهذاسئظهرفحينئذ،لهمي!زاي!ونوهو

ليسأنهيعنيالجنسوحيد!ونهلأن"طبيعتهجهةمنالآخرلنعنمختلف

بسببب!زاي!ونألآالمحتملمنأنهوأيضا،طبيعتهجهةمنمثلهخرآهناك

وه!ذاي!ر،أنهبسببالجنسوحيديونلنأوالجنسوحيد!ونه

لأنه-الإطلاقعلى-ابئاحتىيوجدولاانهيعتقدواأنالحتميمنسيون

!لوشئفيرغ،الجنسو"وحيد"ب!ر،الاسمينبينالتناقضمننوعسيوجد

لنفسالاسمينمن!لئستخدمأنإذايم!نف!يفمعناء؟منالآخرمنهما
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ي!لماا"الط!

صحيخا؟أمزاهذاويعتبرالشخص

مااعتبارنافياخذناإذاالأذلكخلافي!ونلنالأمرأنأعتقد:إرميا

95.تدبيرالتجشدفيحدث

ذلكسوىآخرشيءبأيتؤمنلمأنك-بالتأ!يد-فلتعلموأيضلا:!يرلس

وشرحواسفموناالذينهؤلاء.صحيحأنه-اللاهوتفعقمو-القديسونرآهالذي

أتىالذي،الكلمةذعاقداللاهوتييوحناأنفالواقعالأمور.6.بهذهيتعققمالنا

الزمنجؤبدايةلهليسإذالوهتيهوأتحدالقههووبأنه!الجنس"وحيد،الفهمن

بينوالمتمتزالقدسوالروحبالمسيحالمملوءالرسولبولسأن!ماأزليئ(.)أي

الفإ""61فلآئةئحلتة"ؤئتشخذ:يفوزائغاتيملىإائبخرأذخل"قتىيقولالرسل

فيظهورهإلىيشيرالذيالمنالشاالزمنفي"ب!ر،تعبيريستخدمانهوأعتقد

العالمأنمع،فيه!ائنهوالقدممنذأنهمعالعالمإلىجاءقدلأنه،الجسد

"وحيدلقبوأصبح،والناسالفهبينوسيطاصاروه!ذا،يعرفهي!نلم

بطرلقةومولود،واحدمنواحد،62الهمنإلهفهو؟لهخاصناامتيازا!الجنس

فقطوعندئذله!إيخؤةبينناخ!ميمتفقطفحينئذاليناأتىوعندما،توصفلا

صارقد"الجنس!وحيدهوقني!نلمإنالإخلاءفأينوالآب!زاةذعي

ونجصفه؟الخليقة!لعنيعلووهو!إنسانالبشربينوس!ن"بزا"،

هومامتخذابينناظهرقدي!نلمإنفقيزاغنيهوقنصار!يف،عامة

ي)1مخلوقهوماأنفطالما6؟افقئزاصارأجلهمنالذيالأمر63،عنهمختلف

والتيوتفسيرهافهمهاالآرلوجرراصاءالتىالآياتفهمطريقهعنئم!شالذكطالمقاحإريالالىعلى.كيرلرقيضع

يألوهبةانكارهمهوافحدندلرلىحدتلمااعارهمعدمننبحةولفدكانتلكزا،ذعنفدالم!بحاربهاص

حلاصا.أحلومنأحلامنالعدضهلىصاروكرلهلمحده،إحلانهشريفهحوا!أعمإذالمبح

الآلاءلتماليمالرحوعشلابدإداالكشةفيلتعئيممصدزاباعتارهالكنيالتقيدعلىالاكصادبدأيكمنها

ول.ا19حوارهلىهة19هدهإلىاضارأنكبرل!للفديسصقولفداو!كافا،الكنيسةعقبدةبخصفبصاالكبار

8.صانظرة

الانبةالمفالةألطرلها.وتمبرهالآبةلهدهاستحدامهواثاجوس.ثحطراتكيرلر.قينعايضاوها6.:هـا

.21صاالالقالمرحع،الآريوصيينضد

".محلوقعيرمرلودحقإلهمنحق"إلههواللهكلمةالالرادالقسطميماليقاوكيالايمالىقانودفينرذدكصا

الالهية.الطمبعةصنمافانحتلفةمىالتىالزبةالطبةأي

9(.8:كر)2بقفير."آثنمتتقرابكئكأكي،ؤفؤاتنزآخيكغبنآتة،انشيسحيخنوخكأتنابفضةتغرنور"ق!تكغ
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ل!هـلييلل!ب!لأالثالتلأنحالا)حا

والفقر،الإخلاءزمنفيفقطؤحذقد،المخلوقاتبينمنئعذوالذي،(الجسد

يفوقمجذبلمخلوقغيرمجذتجشدةيفنتمافايليقألاالزمنهذافقئلإذا

الخليقة؟!ل

به.يليقهذانعم:إرميا

مثلنافقيزاصارعندما،ي!زا!9ذعيقد،غنيئوهو،أنهوطالما:حيرلس

الجنسوحيدهوأنهفيئفرأن-أعتقدماغلى-اللائقمنفإنه،أجلناومن

صادقةالألقابهذهتونأنيجبأنهأعتقدلأني،)الغؤز(الإخلاءزمنقبل

ب!ونهنفسهالوقتفيوابن،الجنسووحيد،ب!رهواذا.النواحيجميعمن

مخلوفا.وليسحقيقئاابئا

ةالمخلوقاتبينمنهملمقئستخدم"،الابنلقبإنيقولونانهمغير:إرميا

!لى"65.العلئيوبنوآلهةانىقلتأنا1:قاللأنه

وآيتهة،بالتبنيالقهأبناءذعيناقدايضانحن!ناإن:ليقلل!ن:حيرلس

سينتقضالذيالشيءهوفما،الترابمنخلقتناقدطبيعتناحسبأننامع

وهرهايالةالديالفكرهذامثلعلىللردالمرمورهدانص.كرلىقاضحدمأخرموضعفي82.6:مز!6

طرافقد:لهداالمحلرتاتضحنسوبحبنحلوقانهبلاللههرلىالمتحدالاببىبالىالهراطقةبهعئمالذكطالحطا

لهذاا،العالورأبضاهوإنهلفهصقالالميحانطالى،نصبتهمنجدمبر"الغانرز"آلثنملتلاميدهالمعقولأن

ي!حركيفالرر؟منبدلاالنورضركاءالمحلصيدعوهملافلصاداالنور،،بالطببعةليواالقديرن"لوكانتالون

وكبرلى!.قادمحدولهدا(؟41:ه)تاثغاير"ئرز"آلنئمحمعوانداللامبدمادام،اللهالنعنمحتلفاالمخلوق

ؤتئرآقةإئكنمتفث"أتاالمكو!ح!صالالهةالأصفارلىآلههدعابلاللهالاء"نحنتانلأ:يجيبهمالموضعلفس

محلعواد،لهالطوقعيراللاهوتحوهرإلىولرتمعكبالاعننتحفىأدهدايعىمل6(.82:")مزكلكنمالغلش

شرحالطرلثهحاشاللكمر؟عدزاأكرماالديمحبةومحعلالآ!معمكاله!محنومحل!لؤتهعنالكلمةالاس

الكةبهعاثالدىالتعيمهومذاانبالذكروالحدير301ص9المصلاح،الحالقالمرجعيرحا.امحل

منتئصهالديكيرل!.قتعاليملىتمافاواضعومذالعدمملمنالمقدسالتيدعبروصتعوهالآلاءوتثمهدانما

المتحدالالنلألومةالايمانلحقمةايضاحهياقففيالمزمور.لهدااللاهوليللحعنىضرحهفيحتىأثناسيوس.ق

الصجحالإيمانصبحزي!تحدثإذامحنأهالالقولعليهوعلقالمزمررهذاايضااضخدمتدأئاصيرسقاننجد

لصومىللآ!الطبيعةحسصحققيالن:فقرلالمارهعلىالايمادكراحهذاولضعالالهةالكتمىالالع

حفبقىمولردولكطمصرغا،رلامحلرئالبىوهرلته،الوحيدالحمفيالكلمةوهوالحىرحيدالحكطومو.حوهره

التياياحرىللكائاتلالنحةأماالحققيالآ!معالحوهررواحدانهإذحقإلهفهوولهدا.الآبحرهرذاتمن

الروحطربقعنللكلمةكاكتهافقطودلك،الآبمنالعصةهذهعلىحصلتف!كاآقة((إتكنمكفث"أتالهاتال

صدالأولالمقالةانظرأالآ!لجرهرحقيقيةوصررقوةوهولورمننورهو،الآ!حوهررسمهرلأله.القدس

الهه،دعىقدمهحاالبص!إدكان"لكىبقولهذلكيركدأخرموععولي30.9فصلالالقالمرحع.الآريوجين

إلهنمصازتاثدبنياوتنلتالهةآتا"!!نمههونالأيصئاهكذانها9الالر،معاضزكهابحبلي!فذلك

يمعررمارقتلىالتغيريحاليقدلعضهمد!نبالطيةآلههل!واف!كمهذااحلومن35(.:ا.)يو"اللهكيضة

حمعالدكطدلكهكذاكان6(،82:)مزتموئون"التايثلفيهنكلكنم.افغلشؤتئوآلهةإتكغئثث"أتا:الفول

الرسانلالظرفبه"والآ!الآبفيهولألهالآبمنلحممىإلهفهوالابىاما!(،.28)حزإتة"لآإنان"آثت

.01.ص4:الثاليةالرصالةالسالقالمرحعصابرر.الأسقصإلىالفدسالروحعى
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لمالةا"العا

الآبجوهرذاتمنومولودالطبيعةحسبإلههوالذي-الحقيقيالابنمجد

للمتعطشينالمفيدمني!ونلاولماذا-"ابنلما؟!ينونتهعننتحذثعندما-

نحن؟حالتنايذيىسواعندمامابطريقةيتعقمواأن،بالابنالخاصةالأمورلمعرفة

هذا؟ي!ون!يف:إرميا

لا،ال!لتفوقساميةطبيعةلهقنإن:صديقيياأقولأنأريدحيرلس:

ولا،أقله!افقمستوىلىإئنزلهأنالسيءال!لماتمعانيلاستخداميم!ن

الفائقة،الطبيعةمستوىإلىئرفعأنالابنمجدلهليسوقنأقلهوقنحتى

تعرفهل.بسيطةوأوصافب!لماتوصفهبمجردسامية!رامةأعطىإن

جيذا؟وتفهمهأقولهما

جيذا.ليسولنأفهمه:إرميا

ذلكومع،ونعبدهالطبيعةحسبواحدبإلهنؤمننحن،إذااسمعحيرلس:

هذاأليس.البنؤةمجدلناصاربالحريبل،النعمةحسبآلهةايضئانحنئدغى

قليل؟قبلقلتهقدما

نعم.إرميا:

حسبآلهةأنفسنانحننصيزانيم!نهلياصديقي؟إذافماذاحيرلس:

آلهةدعينالأننا،الجميعفوقولوجديعلوالذيلذاك،حقيقينوأبناءالطبيعة

ن!ونأنوأيضاالفرضهذالأجلالبهاءعلىحصلناقدن!ونأنبدونوأبناء

؟!الفائقةالطبيعةلقرةن!ونأنعلىاستؤمئاقد

إل!ثايصيرأنيمحن!يف،مخلوقبطبيعتههوقنلأن،اطلافاإرميا:

بالطبيعة؟

بطبيعته،يختفطواحد!لالواقعفيلأنه،صديقيياتقولحسئا:حيرلس

نإنقصيصيبهأويخذلاوأيضا66،العطيمةال!لماتبواسطةغلآوإنحتى

لىإئشير،ب!ر"تعبيرأنطالما،إنهلنقولبناوهيا.ؤضيعة!لماتعنهقيلت

!ونهعنيتخللمفإنه،مثلناوصارمخلوقاجسذالأجلنااتخذعندماالابن

طبيعتنافوقهوماإلىنرتفعلمأننا!مالأنه،بالحقيقةوابئابالطبيعةإلئها

كفكغ".الغلشؤنئوآقةإتكنمففثأتا)6(82)مربىحاءمايفصدركلا6
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لسجميللقا!االتالثونحلالحا"

حقيقةبسببطبيعتهتتغترلم-أؤمنخسبما-الابنه!ذا،آلهةذعيناعندما

البعضرفضإنأما.البشرتةطبيعتهبسببالمخلوقاتبينمن!واحدصارأنه

نحنولافغلاأنهاعتقدفإنياالمقذسال!تابنصوصفيعباراتمنجاءما

ال!بيروالتسزعالشففبسببيعلمأنأحدأرادلو-سنقولماذاسنعرفأيضا

وأرجلآ،أيدلهأنالرتإلىئشئرونالإلهيالوحيئحتاب!انلماذا9:بقولهم

جسمىعلىوتعلوال!لتفوقالتيالطبيعةعنيت!فمون!انواأنهممع

نأنستطيعإنناماذية؟"وغيرملموسةغيروهيوعرضطوللهاوليسوهيئة

"إن:الآتيلهمونقول!ثير،تف!يروبدونسهولةب!لهذهادعائاتهمنواجه

جهةمنالجسدعلىالفائقةالطبيعةيضيرلالل!لماتغيرالمخذدالاستخدام

حديثىأنآميسمعهاةفقفائدةفيئساهمال!لماتهذه)نحيث،ماهيتها

بالمزة؟صحيخاوليسغيرفقنع

تمافا.الع!سعلى:إرميا

ح!مة،مملؤةو!أنهاتبدوالتيبأقوالهميتباهونأنهموبسبب!يرلس:

منأنهيتضورونفإنهم،تفنيدهاالصعبمنأنهيتصؤرونبحججويثرثرون

وحيدالابنإنقائلينالبر!9لقب،الجنسوحيدللابنئيسبأنالعسير

ل!لطبيعةمماثلةطبيعةلهأنطالما،الخليقةخارجي!ونأنيجبلاالجفس

نافغا؟آخرأمزانضيفأنتريدهل.الخفقلقوانينطبقاوهذا،المخلوقات

هذاعنتتحذثأنارلدكاني!ما،شيقةبطرلقهتتحذثإنكإرميا:

الآخر.الأمر

الابن،بواسطةنصيرأبناء!ي.بالابننؤمنالذيننحن-عىئبلمأ:حيرلس

الآصل؟حسبالأيقوناتتتش!لمثلماصورتهحسبتشت!فنااننا!ما

ختناقدلأنه.الابنصورةحسبعلىنتش!لأنذعينالقدبالفعل:ارميا

باشميما."67.اثؤجمتوقأيالفيماآؤلآذيضيرواأقشفطانأفأغطافغقبفوةالذين!ل"ؤأفا

ضرورئاأمزاستضيفأنكاعرفغيرأني،فائقبش!لتخدثتالقد:حيرلس

والطبيعة؟الجوهربحسباللتبنيذعينابالفعلانناهل:وهوالموضوعبهذايتعفق

والقرابة؟الأخؤةصفةعلىحصلناف!يف،يحدثلمهذا!الط!ان
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ل!ل!اا11الط!

بلاالجوهرحسبالتبنيعلىالطرقمنطرلقةبأيةنحصللمإننا:إرميا

فحتسبة.وبطرلقةالنعمةحسب

طرلقةوبأيةبالير؟تسميتهبسببمخلوقائعتبرالكلمةف!يفاذا:حيرلس

نأمع،ئشتقةلأننالهإخوةبين!أنهالجوهربحسبمثلنايخسبأنيم!ن

ا!تسبناهاوقدعئاخارجهبالحريبلطبيعننافيت!نلملهإخؤةأنناالصفة

لأني؟متاواحداصارعندمابلتجشدهعلىسابقوقتفيوليسالزمانملءفي

قدالناموسان-ال!ثيرةالثرثرةعلىتعؤدواأنهممع-سيقولونأنهمأعتقدلا

وعليه68.عبوديةروحالناموسفييوجدلأنهللابنإخؤةيصيرواأنالقدماءذعا

ي!نلمأنهطالماالعبيدنحنمعناي!نلماللهحلمةأنجذاواضخاي!ون

أنالآنعلينال!نلنا.أخايصبححتىالعبدش!لفيوصارجسذااتخذقد

واضح.وبش!لالأمرهذاعنحديممانتابع

الأمر؟هذاهووما:إرميا

بمرورئ!تشبلاال!ائناتبعضفي)رمياياالطبيعيةالميزةإنحيرلس:

وت!ؤندائفافيهاموجودةهيبلآخر،بواسطةعليهائضرضاوالوقت

حسبعاقل!ائنهويخلقتهعندالإنسان)ن:الآتيأقولبماوأقصدجوهرها.

)ضاجؤ!شيء-الثروةجاءتهفإناذابعد.غنئايصبحلمأنهغير،طبيعته

وبالتالي-؟ناقصة!انتعاقل!إنسانطبيعتهأنمعناههذافهلاوخارجي

الزمنبمرورسيحصلشخضااننتصؤرالأحقيقتاسيحون.أعتقدماوعلى

(.العقلي)1الوجودالىجاءعندماحصلقدشيءعلى

بالفعل.:إرميا

مندائفامحسوثاو!انلنا،اخادائفا!انالابنأنلواذاحيرلس:

هذافعلى،بينهمبحزاو!ان،طبيعتهمنفسمنلحونه،المخلوقاتبين

بذلكواقصدالناهوقنخهاوقد،لدينات!نلمالتياللةهيماالأساس

يمحنالذيهووما؟96العطئةهذهفقطبهآمنواقنمنحولماذاإ؟الأخؤة9هتة

منطقيقودناأينإلىاذاأدر!تهل؟مثلهمخلوقمنمخلوقعليهيحصلأدق

أباء.وحمعلاتحثدعدماالاب!فعلهماضدميرالتي68

.13:يواانظر96
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ثي!ل!دللقابط!الثالثانحالا)!ا

!لخالفين؟اهؤلاء

نعم.:إرميا

الساذجةالأف!اربهذهاهتمام!ل،صديقيياإداعئافلنترك!يرلس:

عندماأجلنامنب!زاذعيقدالابنآنحقامؤمنين،اليقينالقوللىإوننتهي

إنهحيثيماثلهأحديوجدلالأنهالجنسوحيدهوأنه!مامثلنا،صار

الآب.الفهجوهرمنؤيذالذيالوحيد

؟مميزةخليقةأنهعن"الابن"لقبيعبرهل

هولأنه"الجنس"وحيدندعوهأنيجبأنههؤلاءكيلإنأنهغير:إرميا

هذا؟علىإجابتكست!ونفماذا،الفريدالآبمنجاءالذيالوحيد

يرىأنيجبالذيالعقلنعمةفقدواآنهمسآعتقدبالطبع!نت!يرلس:

لمعنىمعرفتهمجهةمن!بيزاخطأيرت!بونإنهمبل،وبشهافةلائقةبطريقة

ذاكيعني!الجنس"وحيدلآن!يرغبونمابحسبمعابإياهافعطين،الأسماء

وليألت.ماهرةبطرلقةضيغالذيذاكوليسآخرمن-الطبيعةحسب-ؤيذالذي

ليضفيستخدمالتعبيرهذاأنقرأواأيننسألهمعندماليجيبوناهنالىإهؤلاء

نأ،الزائفةلأف!ارهمنسمحلنلآننا،العيميةأوالفنيةالأعمالمنعملأ

ليجذاخاطئةبطرلقةال!لماتلمعانيتوجيههمفيهميريدونهمائقنن

صنعقد-المثالسبيلعلى-نخازاأنفلوبالمزة.سليمغيرتفسيزايفشروها

هذاأنمع،لهبالنسبةالجنسوحيدئسقى!انفهل،فريذاواحذامر!ئا

مأ؟للسخرلةمدعاةهذاي!ونلاو!يف؟خبرتهويتاجضنيهمنهوالمر!ب

ح!يم؟تف!يرهذاأنتعتقدأنك

بالمزة.هذاأعتقدلاطبغا:إرميا

ؤيذقدوحدهالابنآن،غبيةوبطريقة،المعارضونيذعيهماوآيضئا:!يرلس

الرفيعالقذرهذاإلىوصلقدلذلكوأنه،فقيزةطبيعةلهفإنولهذاالآبمن

خطأيرت!بونالمعارضينهؤلاءأنبطرلقتينسنثبتهذا!لوفيالمجد.من

جهلاء.وأنهم

هذا.ستثبت!يفقفلإرميما:
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لماب!ا)االط

نأفيوسيحصرهم،بالضرورةسيقودهمهذاتفيرهمإن،اولأحيرلس:

يعترفونفإنهم،يرلدواأنوبدون.الابنؤندأنبعدأئا"يغدلم"نهأللآبينسبوا

قدالخلقعمليةوأن،يخصهامافعلعن!قتالدوامعلىالفاعلةالطبيعةأن

للابنخؤلقدإنهبل،الإطلاقعلىأمربأىينشغللمذلكبعدوأنه،انتهت

الطبيعةخصائصتعرففقطبواسطتهاالتيالأموريفعلأن-مابطريقة-

الألوهية،خصائصهيست!ونالمولودالجوهرلفارفإنوه!ذا.الفائقة

مخلوقهوالذيبالابنفخوزاسي!ونالآبالفهفإنظاهر.هوماحسببينما

أعلىمرتبةفيأنهسيعتقدفإنه،ال!ثيرةالأعماليرىوهوالابنبينمافريد.

قدإئهحيثخالقالي!ونارتقىقدولادتهبسببلأنهالآب!لرتبةمساولة

صالح،بأنهذلكعلىيفوقأيضئابل،الوجودإلىالموجودةغيرالأشياءأخضنر

هبةل!ثات!نلمالتيالأشياءتلكللوجوديخضرأنهوالصئالحعملإنحيث

الطبيعة!ؤالبطءمظهزا،الجذيةعنيبتعدالحديثفإنوه!ذاالوجود.

الوجود.غيرالموجودةللأشياءتهبأنفقطتقبرانهاحيث،الحر!ةالدائمة

الولودة،للطبيعةكففيتوقفهيالابنولادةأنالتعساءهؤلاءيفتبيرلاوهل

وإلأ؟رأيهمحسبصحيحةيعتبرونهاوالتيالخاصةأف!ارهمبحسبوذلك

موسىلبا!تبفلماذا،إذا،العملعني!فأنفضلقدالآبالفه!انفإن

تفقل:القه"ؤقالقائلأالمعارضيننلهؤلاءبالنسبةصحيحغير!لاقاالمطؤب

)الآب(الفهأنتوضح7لتخلقإا9عبارةلأن!شتهتا"07؟ضوزتناغقىالإئشان

بالحريبل،أنفسنانحنيخلقناأنبمعنىةيخلقأنالإطلاقعلىيتحاشىلم

لأنهبالفعلهذاتغوقد،القدوسوالروحالابنمعالمشتركالعملئفضل!ان

!اذئاي!ونلنموسىو!لامضوزتيما"72.غقىالإئشانالقةقخقق9م!توب

الكلمةغيرانالفه.طبيعةئ!رئمو!اناللاهوتيةبالأمورعائا!انلأنه

لأن.وعاملةدائفافغالةهيالآبطبيعةأنبالأ!ثرلنائغينالآبمنأتيالذي

الطر:اقانيموئلائةواحدحموهرهواللهارعقدةلرحالايةهدهكيرلى.قاصتحدمآخرمرضعدط26.:اتك7

يكولىالأالممكىسكالىالدورهدا،الحلقعملبةوألامجالى،ألا!اللهدورلالىاولابستحدمهاوها8،.ص

ليهم.الحرهرلوحدةطيبةيهيحةاسالوتالأناليمالجزكالمماعلىللزكبروثانئا:المعارصيرلمكبرإبحالئاكتيحه

27.:اتكانطر31

.027اتك03
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جمهـلصللق!بمأالثالثونحالحا"

السبتيومفيشيئافعلقدانهمنغاضبينرآهمعندمااليهودمزةعئفالمسيح

!ان!لآنمقال:آخرموضع73إوفيأغقلؤأتاالآقختىيفقل"آييلهم:قائلأ

يغقلفؤصؤالخالالآتق!ننضمييمنبيماأت!قغل!شثييماأ!ففغالذي

ونصوصائمخئص!لامنعارضأنغيراللائقمنأليسارميايااذا70الأغقاؤ"ا

غيرالآببأنالقولعلىونجرؤ-الابنقالهمامعتتفقوالتي-المقذسال!تاب

للخليقة؟بالنسبةأيضافاعل

بالفعل.!بيرخطأأيضاهونعم:إرميا

.مفهوموغيرضحواغيرآخرأمزاهناكأنوأعتقد:!يرلس

هو؟وما:إرميا

هوفقطالابن!انلواتفلم:أنأريدلأني،إذاهؤلاءليئقليقل!يرلس:

الذيالوحيدهولأنه،المخلوقاتجميععنمختلففهوولهذاالآبخلقهالذي

بعدخيقتالتيالمخلوقاتالآب:يحبهلافأيهما،فقطالآببواسطةصار

منعاليةدرجةالىتصلأن.،السببلهذا.ل!ثائسقحلموالتيوبواسطتهالابن

حسد!لفوقهوالآبانسيقولونأنهمأم،خلقتهاعنيترقعلأنهالطوبى

جمود؟وى

أعتقد.ماعلىبالفعلهذاسيقولون)رميا:

اتخئللالأنيفقط.بهذاحتىيؤمنون!انواأنهملوهذاسيقولون:حيرلس

ن)حيثالأمر،هذافياليونانيينإلى-كاأبعد--من-أف!ار-الفلاسفةيضلواأدن

:17.بوه

يكولىوباباليالمخلوناتبانىخلقعصيةإيىوأضدالابنحلقفدالآ!الىالهراطقةاعتفدلقد.ا.:9،يو"3

ودلك1(41:0)يوأيةسالأحرالضصيخدمكيرل!!.قاننرىوهايعكلأنعنكصالآ!أدمدامحى

أيةأثاجوس.قاصنحدمولقدللالنالأزلبةولادتهرغمالخبفةلطالدانصةوفاعبةالآ!ع!لاسنرارلابصاح

يجعلا"والآبيقولفحدهالحقيقةهذهنف!لايضاحيوحنا.قوكرهاأيضاالميحالدتالهاماكهاحرى

ختئيفضك"آبينفهالربيقرلعاملأكصاالآبيظلالابنوحودرغمموذالأنهالمخلرتاتعكلأحملمنالالن

.كرل!ق(نكر6.اض2..9:فقرة.ا7فصل:الابقالمرحع.الآ!لويينضداثانيةالمقال!انطرآغتك(،ؤأتاالان

أراذلأنهوذلكيقكأوإلإتتالآبفياناأدي"انبن:غين1(0:ا4)يومىالأوليالجؤاضخدمأخرموضعلبأ

الهامهءالراهينأحدالإ.دةهذ.ثئتولالطع76.صانظر.بالطيعةاللههروائهوإلابنالآ!حومروحدهايضاح

الآبحومروحدهلادمحالاقهفيمزاتلعدةاضحدمهاقدنجدهلذا،المحالوهياعنأنناجوس،قدفاعلط

18،صال!القالمرحمعافافةرالمقالة.701،151(96،86301،صالآريرجينضدالئايخةالمغالةرالابر.انطر:

.دترحمةصايولىالأضصإلىالفدسالروحع!الرصانلوايفا9.هصالمرحع:الأولىوالمقالة.28161،012،

شةالثاليةالطبة.اثايةالرسالة.الآبانجةللدراطتالأرنوكىالمركزالهيد.عدنصحيود.تاوعروسموريى

.701ص9:فقرة5002
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لمايها"الط!

فيهيوجدلاوبالتاليصالخاكان"إنهالفهعنقالقدأفلاطونوهوآحدهم

معدننفسههووبالحريلعصاهوالآبأنطالماإذاشيء".آيتجاهبالمزةخممتد

الىتصلانللمخلوقات،وحدهوكعلهبإرادتهسمحقدفهووبالتالي،الصلاح

بدونللجميععامةالسعادةهذهيجعللماذافلماذا،السعادةمنعاليةدرجة

حارفا،هذايفعلأن()الابنلآخراسندولماذا،الصالحهوب!ونهيحسدأن

؟يقارنلافائقأمرمنالخليقةبذلك

فعطياالابنمعيعمللأنهالدوامعلىعملبدونيظللاالآبأنغير:إرميا

.المخلوقاتل!لالوجود

فذزةتفوق!انتهل؟الخلقعمليةفيالابنمساهمةإذاهيوماحيرلس:

عنالمساهمةهذهقبلوأنهيفعلفيمالهضرورلة!انتافقدولهذا،الآب

تفؤقه!انتفإن؟)لهضروريةت!نفلمولهذامنهأدنىحانتأم؟)75احتياج

بالحريبل،معنىبلاسي!وناللامهذافإن،قبيقالهذاوأنه،وضرورية

الآبالفهطبيعةوسيفوقمنهجاءقنعلىمتفوقاسي!ونالابنلأن؟تخبيف

!انانأخرىناحيةومن.صالحهوماوب!لتحتاجهبماوسيقلهابل

إذا،الخليقةروعةعدمئظهرحيث،ضرورلةوليستمنهأدنىأنهامعقبفها

يبادرلنوهل؟الابنمعيعمل!يالآبأقنعالذيالأمرهوما-ليفقل-

ناارادبينماطريقةبأيأعرفولا.أعلىهوعماتخفىالآبإنبالقولأحد

بنفسهيخلقان-الخوفبسبب-يتحاشىأنهبمعنى.أعلىي!نلمبمايتمسك

الخليقة،روعةتظهرانيمحنوبواسطتهطرلقهوعنوحدهأنهرغم،الخليقة

شائبة؟أيبلاعملهوالخليقةإحضاري!ونحتىشرلاالابنقبلوآئه

لأنه،وحدهالآببفعلتتيملمالمخلوقةالطبيعةإنيقولونغيرأنهمإرميا:

تضطران،الساميةالفائقةالقؤةهذهمثلعلىغيرالمعقولمنسيحون!ان

البسيطة.الأمورهذهمثلفعلإلىتتتازللأن

:يقولكنبالذىقبل،مناثناصيرس.قبهواحههمالذىالأطرببنفىالهراطقةاسانيدكرل!.قيفتدها07

والضعفالحدينبونهذابقولهمهرلاءالمقلعدكىف!نالتعقملواسطةممشابهككناسقعملكانإن"يأنه

الملائكةورؤصاءالملاثكةمنيوحدكثيرونمثلصالكىلكثيرينالخلقيعثململأنهالحسديسبونناحيةفصن.اللهإلى

احناجبل،وحدهبالخلقيقومأنعنعحزلألهالفعصيسبرنأخرىلاحيةومىكثبرود.حالقونحولهيوحدهكذا

.6.ص92.:17فصلالسالق.المرحع.الآرلرجينضدالثانيةالمقالةانظرحادم"أوممينإلى
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ل!تبيللفابط!النالنانءلءا)

عدممنأليس.طائشعقلعنينتجاحمقلقولالقولهذاإنحيرلس:

أدنىأمرالخليقةخفق!انلوالحقيقةفيإنهويقولأحديف!رأنالح!مة

بالنسبة!ذلكليسالأمرنفسانالآ؟للآببالنسبةعبئاويمثلمقبولوغير

طبيعةنفسلهالابنأنمع،وساممقبولأمرهوإذ،وحدهالابنخفقعندله

خفقعلىعبئايمثلأمرهناكي!ونأنيم!نولا؟يقولون!ماالمخلوقات

أعلىو!أنهيبدوالابن!انلوحتى،الابنخفقعلىعبئايمثلولاالخليقة

ولهتميتنازلأنالآببسمويليقلا:إنهبالقولتجرأتإنأفا.الخليقةبقيةمن

يهينلأنه،مزدوخاتخبيفاطيآتهفييحملالقولهذامثلفإن،الخليقةبخفق

بمثلي!زمونهأنهمظنهمرغم،الآبيلومأخرىناحيةومنناحيةمنالابن

.الادعاءاتهذء

هذا؟بقولكتقصدوماذا:إرميا

فإنهموليمفؤه(م!انته)علوالآبتفوقعنيتخدثونعندماانهمحيرلس:

يستطيعونلاأنهماعتقدفإنيهذاومع،الابنم!انةمنيقلقونانهميظنون

،ه!ذاهيالابنطبيعةأنطالماإذا.مجدهوسموالغفيام!انتهعنهينزعواأن

الرئاساتيخلقانهحتىوالمجدال!رامةمنالدرجةهذهإليوصلقدوانه

عصفوزايخلقبينماأنهبهيليقهل:ليفقل،دونهاوماوال!راسيوالسلاطين

قدراتبواسطةهذا!ليخلقأنهلهينسبأن،أقلأخرىواشياءصغيزا

ذلك؟)اعتقدناأننالوإيماننافيصحيخايبقىوماذاآخر؟!

!اني!شنيء"!لم!توبلأنهالأحوالمنحالبأييليقلاهذا:إرميا

خان!76.مقاشئيءي!نتغؤبغئيره

محلوقعيرالاسأروهولهويؤمىلهيمتماريريدمايربهدإرمياكيلالىعلىاقيلةهذا.كيرل!قيصع3.يوا

لصالآيةهدهاشخدمانسقالدىأثايرس.قحطراتيتعكيرلى.قأن!دايفاوهااللهوهوحالقلل

كارأنهأ!:المحتمىعىمزدوخااعلالامجوىانههو...الحاصةويزتهالمقدساليها!)،هد!ادباالعرض

الالهوالدةمريمالعدراءسحذاأجلسام!اتخدذلكلعدثموحكشهوضعاعهالآ!هوكلصة!دالاسوألهإفادانئا

شئغنكنلمؤبغز؟كازبهشنءكل..".بوحابفول..ها.الموحىالبهىلىمحدهالهد!وهداإلاتا.وصار

مدهلصم!ينحدءحرآموصر!وو9506صى.92ففرة.26لصل.الالقالمرحعافالةالمفالةالطرتجاكان"

لإيمىا،إلهدلكسبخحضىءكلصارقدلهالديوا!صمةالكلمةهو"دإدكارفانلآ.عيهاوبعلقالآبة

14محصلاحالقاامرحع.اساليةاالمقالة"الآ!مرلردمرول!ءاطلاقا،المحلوقةالأنجاءإلىولاالمصنوعةالأشاء

جحرل!يسادلاثأح!ر)صقانلأالآبة!مدهضرحهوبخم53.صر.24:مفرة.17لصلوايفااصأء:ففرة

7ء.صر27.لفرةالالقالمرحعلقط"اللهكلمةسوىلهيفوممىيرحدلاالحلق
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لهلماا)االطا

عصفوزايخلقأنالابنلطبيعةوتحقيراهانةت!ونلاو!يفحيرلس:

الابن()أيأنهيعنيالشبههذافهل،وشبههالآبصورةهوأنهوطالماصغيزا؟

عندماقفموبالتالي؟المتواضعةالأشياءهذهمثلخلقفيالمخييةقؤتهيهدر

أمرهوللملائ!ةخلقتهإنيقولونفإنهماالفائقةالآبقدرةمنيتعخبون

يجبلاالابنإنيقولواأنعليهمالسهلمنسي!ون!انوبالتالي،متواضع

فيالزهورمنالعديدةالأنواعتلك!لوأيضا،زواحفأوعصافيريخلقأن

"ائمئيتقائلأ:الرائعةالصفاتهذهب!لالمزموريصفهلماذاول!ن؟الحقول

)بآلهة(يعترفونهمإذا،أخرىوبطريقةالإئشابئ"؟77لخذقةؤخضزةيفتقائيمغشبأ

وبطرلقة-يهينونهمأو،البسيطةالخلائقتلكطبيعةنفسلها،خالقة،أخرى

البسيطة.المخلوقاتلتلكفقط!خالقعنهيتحذثونعندماالوحيدالابن-علنية

عليهم.خطيزاأمزاسي!ونه!ذاف!روالو:إرميا

فييرغبلمإنه:بقولهموتفاخرحماقةللآبينسبونلاو!يفحيرلس:

نسمعأننامعزئها؟هويونأنيريدالتيالمخلوقاتلتلكخالفاي!ونأن

غضفوزالن"أليسققال:عندماوتدبيرهالآبالفهعنايةعلىيثنيوهوالمسيح

يم!نو!يف،أييخغ"78بذولنالأزض!غفىيشفطلآمئفقاؤؤاجذيقفمبى؟ئباغالن

ملائحة،يخلقأنينسىأنللعصافير،بالنسبةحتىعنايتهيبسطالذيلذلك

الأمورتلك،والنجوموالقمرالشمسولصنع،الأرضوئيئتالسماءيبسطوأن

الزبلأن،العظيمالخالقعملأنهاعلىالقديسينالملائ!ةمنإمئدحتالتي

نف!رأنيجبأنهلكيتضحأفلافعأ"؟97الضنحخؤاجمثتزئفت"جمتذقاقال

نقوله؟أنيجبفيماسليمةبطرلقة

بالتأ!يد.:ارميا

-!بيزاأم!انصغيزا-جزءانتقولأنتستطيعهل،اذاليقلحيرلس:

الإلهة؟القؤةعملنتيجةهوليسالمخلوقاتبينمن

----لا.إطلافاارميا-:

.401:41مر

عبم".لصوتملائكتىامندحنىالكواكىحلفت"عدما)س(.387:أبرب31
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ل!لممرللقايمأالثالث!نا)ءلحا

تفتالتيالأعماليضفونأنهمجهلهمعلىدليلآي!ونلاو!يفحيرلس:

ضمنيحسبونهبلالفههوأنهيؤمنونلاذلكومع،،الهة9انهاالابنبواسطة

مخلوقهومالأن9المخلوقةالأشياءطبيعةنفسله!انلو!ما،المخلوقات

علىخالقهاطبيعةبتفؤقتشعرأنالمخلوقاتتستطيعولنالفه،هوليس

ولقدخلقها.الذيالفهطبيعةعنومختلفةبلأقلطبيعتهات!نلمإنطبيعتها

ئزىانقاتهـاخفتيفتذ!لأن!تبعندماجيذاالأمرهذابولسالطوباويفهم

هلإدابانمضئوغالتا080فذز!ةؤلآفوتةاسئزقديةاؤفذزئةائمئطوزةغيزأفوزة

ال!ل-خالق-الكلمةجعلتملوالسزقبيةوقدرتهإلوهيتهئدزكأنيم!ن

يم!ن-هذاتف!يرهمحسب.أنهأعتقدل!ني،زليألأنهةحاشا8امخلوقا؟إ

التف!ير،هذاتجزاءسينتجماغيرأن،ال!ثةب!ونهاتتباهىأنأيضاللخليقة

بالنسبةست!ون،الخالقالفهوليس،أمامهميشاهدونهاالتيالخليقةأنهو

82.!إلهلهم

معروقا؟:-نفسههو-يصيربالتالي،وسيطخلالمنالآبيعملهل

منتتضحالتيهيالشزقدتةوقوئهالآبإلوهةإنقالوالووماذا:إرميا

خليقته؟فيالعجيبةأعمالهخلال

نأبسهولةيثبتأنالمرءويستطيعهذهأقوالهميدينونأنفسهمههـأ:!يرلس

اف!ارهم.معتتناقضأقوالهم

تقصد؟ماذا:ارميا

نإ:ولقولونالابنخلقعمليةفيالخالقةالآبقدرةيحصرونإنهم:حيرلس

العالبمخفقينسبالمقدسالحتابانمع،العالمخيقأنمنذأظهرالآب

ل!فم!ؤبنشقيماالشقاؤاتضيغمتالزثب!يقة9م!توب:هواذللابن

ا:02.ل!08

صمدئا.يكونولنالزمنلعنصرحاصعوبالتالمط81

الحايتي"زونائضخئوق"غبذواالذينهرلاءعىتحذثعدصارويةأملإلىرصايهفيالرسوللولىكرهماوهدا!8

(52:ا)رو
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يهلمااا)الط!

قؤتهيوضحأنه!ماخالقههوالكلمةانأمامناالعالميشهد)ذاخئو؟قاا83،

ال!ونخالقبالكلمةئعجبلافإننا،الخليقةنشاهدونحنلأنناوالوهيته.

تقواناعنئعثرفإنناوهحذا،جذاوئعفيهن!رمهل!ننا،مخلوقأنهعلى

أتيقدوأنهالطبيعةحسباللههوالوحيدالابنانمؤمنين،سليمةبطريقة

عنوسنبعدهضلالفينوجدبأنناالاتهامسنن!رفقطبهذالأنناالفه.من

آشمقضفغ"يذلذ:بقولهبولسا!لطؤبيشيراليهالذيالعقابمنوسننجوأذهاننا

افذينذؤاتهيم.ثئنآخشابهغلإقانيماالئخاشةإلىففوبهغشقؤات!ؤآئضآالفة

فبازذفؤالذيالخالتيذوناتمخفوقؤغتذواؤائقؤابال!دتبالفيماخقاش!تئذئوا

الحقهـلستببلونفغؤخةبطرقيسلحونالذينهؤلاءأي،84،آمين.الأنجبإلى

غيرالذهنصاروه!ذاالفه.بطبيعتههوققدونالخليقةعابدينبالباطل

الوكميينمعايضانحنفضقفنا،الخاطنالف!رهذا!ؤباندفاعوسقطفختير،

يقولهمابحسب-هوالذي.الابنعبدنااننابمعنىةالمخلوقةالطبيعةعابدين

9)مخلوقاالعدممنصائرهوما!لآؤلي!من،مخلوق-هزلاء

!يد.بالتأ:إرميا

ال!تابلأن؟بالحماقاتمليئةاف!ارهمان!يف)رميايااذاانتبه:حيرلس

بينما،بالابنفتتواوبالإيمان،وحقيقياحت!االئهاعرفواالأممأنيذ!رالمقذس

يخجلوالمانهمحتىالأفحارحماقةمنالدرجةهذهمثلالىهؤلاءوصل

أولئكعنختبقدلأنه.مخلوق)نهوقالواالصغائرهذءلهنسبواعندمابالمزة

إتيخغ،نناخاقذخوليآفيغئايخيروق9:أنفسهمهمأنهمالرسلتبعواالذين

تفعلهماأنفطالماالخقيقئيإ85.الختيالفةبتغئذواالأؤثالبمقالفبماإقزنجنئنمؤ!يف

وطالما،(الخالق)دونالخلائقاذ"يعبدونوفخجلشائنأمرهوالوك!يةالعبادات

إلىوعادوايسوعالرتباسموآمنواالحتيالإلهعبادةإلىرجعواقدالأممان

؟)مخلوقانهالابناعتبارافم!نمنمازاءلطأكئصيف،الآبمعللاب!نابسجؤد0

أنهمع!اذبهواللهفينخناعتقا.دناأنأوهوءبلاء-قائدةبقانإز3!أو

.ا9:انى5
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لعديصرللقابلدالتالنانحالحوا)

القديمة؟الضلالاتتر!ناقدأننائقالبالتأ!يد

والحتي.الحقيقيالآبالفهلىإرجعواقدالأمملأن،هذايقالبالفعل:إرميا

نأالبعضيقدز!يفأوالفه؟الىعودتناطريقة!انتو!يف!يرلس:

نأدون،الحقيقيالحئيالرلثإلىضلالوبدونوصحيحةحسنةبطريقةيعودوا

باطل؟أمرالخليقةعبادةأنيعترفوا

نخنيخفضتامثائة"ائذي:يقوللأنه،الإيمانطريقعنانهاعتقد)رميا:

يشوغبقياقةالق!غيئيحضميبرضاشؤالقي،الجشل!ؤشيئإزاتةلآ.تةالمغفوبأي،الآن

المممبيح"86.

معناهاللإيمانهذاهل:تجاوبنيأنأرلدكإنما،حققولهوهذاإن:حيرلس

؟87القدسوالروحوالابنبالآبنؤمنأن

نعم.:إرميا

وحزاونقئاثابئاإيمانهميحفظواأنيرلدونقنيستطيعهلاذاحيرلس:

نأيستطيعونهلأم؟نفسهالوقتفيوالخليقةبالفهيؤمنواأن،شائبةايمن

الجوهر؟فيلهمساولأنهالآبمعالابنجاعلينبالفهيؤمنوا

(واحدةإل!ثةطبيعةبمعنىواحدبإلهيؤمنواأنهؤلاءيستطيعون:ارميا

طبيعةيخلطواوللمأنهمطالما،الطريقعنيحيدوالنانهمبالطبعمدر!ين

المخلوقة.بالطبيعةالفه

3.21:ابط8ة

،القدسلمالروحوالاب!الأ!القدوسلالثالوثالاكانهوالدىالقريمالاكادمفسرنلتثيدهاكيرل!.قسوال!8

ؤكئذوخنمالاقبميخيغؤتنيذوا"اذقئوا:لتلامبدهالر!أمرحبومداافالونىالاكالىكدامرتط!لالطعوالمعصودية

المعللاعزاهـبألوبةالماسات(همهيالمعصودبةولفدكات1(28:9)تالفئمي"ؤالزوحؤالانجيالآبباشبم

5(-816،910:عانظر)1يوعالربداصمتجرىكانتحيث

الابنلاننادوالديىالآريوسيولىاولابهعقممااماسهوالراقعرالمخلرق!،كانبالطبيعةاللةلطيحةالخلطهذا88

أصحالىوئانتاالآ!،حوهرلفسمنلي!لهو.اعنفادهمحسص-وبالالمطضسنلمحلوقاتمنويحسبمحلوق

الأرواحضمنمناياهحاسبنالمحلوقاتلطبيعةالالهةالقدسالروحطيةأيفئاخلطواالذلىالروحعاردطبدعه

دإحفا"لأله:يفولفكثالثالونىالاكانصحةم!االهرطقينهاتينتعاليمأثناسبوس.قفاومولقد،المخلوقة

حالقبحق،موكصايعترونهللالمخلوقاتأحدهوالابرإديقولوااثيرفضرلىالآ!معالكلمةوحدةبكانوا

أله.الآ!معللاب!التىالوحدةلفسوهى-الآ!معالوحدةنفىلهالذىالروحصيفولردفلصاذا،المحلرقات

واحد،لإلهالصحيحالايمالىعلىالآهـمحالطينصالال!نمصلألىمجوزلاكماألهايدراا!مالمحلوتات؟احد

بمرنورلأهمالثالوتفيواحدةلألوهبةلالايمالىلعديحمطودلا،الكلمةصالروحيمصلونإدفإصمايصاهكدا

الروحصالرسائلالمحلوتات"معالمتوىنف!علىويصعوهامعاير،لوعمنعريةطيعةممهاويحلطورايالرهة

لعالملفطلبركرلر.قنأنروالملاحط92003ص2:الأولىالرصالةالالقالمرجعسراببرد.للأسفالقدس

تقرلا.لفاط19لصىلاصتحدامهايضئالكن(ثاجوس.ق
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الما*الطا"

الحثيبالفهالإيمانهوبالابنالإيمانأنعلىيوافقونإذاهؤلاءحيرلس:

ئؤمئوق"أئئغ:يقولوهوالابننسمععندماضثتقةوبدونيتضتحوهذا،الجقيقي

علىبلمفا،والفهبالخليقةيؤمنواأنمعناهليسوهذاييإ98.قآمئوايالفبما

ايمانهوهناالإبمانفإنلهذاالآبجوهرنفسمنهوالابنفلأن،الع!س

ييئؤمننيشييئؤجمن"ائلتي:يقولآخرموضعوفي،الواحدةالإلهةبالطبيعة

الإيمانانبلبالآبالإيمانعنينفصللابالابنالإيمانلأنأزشفني"09يائذينبن

9.ؤتدهاالذيالآبالى-الابنطرلقعن-الحقيقيالمؤمنيقودالذيهوبالابن

بالمسيحاعترفواقدوثنيئنقبلآكانواقنآنتفقمأنبسهولةيم!نكأنه!ما

آئئغأئ!غاذ!روابذبك9:يقولالرسولبولستسمععندماوذلك،لهوسجدوا

الخشب،!يائيل!فضئوعأنجتانأالمذغؤجمقغزتةالمذغؤلق،الخشب!ؤقئلأالأفغ

غنؤغزتجاء،إشمزابيلزغوئةغنأخنبئين،ضمييحبذولبائؤق!تذيكجؤختئغائخغ

الأمماننفهمأنيم!ناذاانغاتيم،290فيإت!ؤبلآتخغزتجاءلآانمؤمجد،غفو؟

محرومين،الفهبطبيعتههوقنعنبعيدين!انوا،المسيحبدونعاشواالذين

الابنعرفواعندمال!نهم.العالمجؤإلهبلا!انوالأنهمالحقيقةمنبذلك

الإلحادضلالاتمنتطقروا،الصالحالرجاءلمللعاأستعلنوعندما،بالإيمان

39.عنهاوابتعدوا

12044.يو9

نجدكتالهلطبالنفصيلالحبقةمذهاثناسبوس.قاوضحولقد6(:ا4)يولط"الآهـإلأإلىيأقيأخذ"تنق19

يفبطالدىالكلضةإلأالأوئانعبادةعلىويقضىالآليعنالريعتمأنمم!لحايكى"وأ:لقرلهعمهاوعترالكلمة

مرضعوفي.57ص.ا2:.فصلالالقالمرحع.الكلصةتخكدالظر:"الحقيقىالوحيدالالىوحدهوهوالأشياءكل

نلاحظان"علبك:فبقولالاحتصاعحبصةعنحديثهمجالتيوذلكالآيةمده.كرلسقبتضهدسكنالانهأحر

أيمئا.ثوعمعهيصعدالجلإلالمطيمموسىبصعدعندماانهابمئاولاحظ.دتةمىالحبصةأشياءعبهماكات

لأنهالالنبوا!ةإلامهالأننراببمكىلاالهانصد،الطربفةمدهإلآمهئفنر!ألىككىلاالآ!ادإلىبرمروهذا

بواسطةإلبهيقزبونإنماالقديسود،حتىألهندكرارولمحكابى"إلآالآبإلىيانأحد"لي!الكلطهيصادتةحفا

بالقربيوحدأنيمكنهلاولالحركيحل،إلىيصعدوكانهللطبيصوفانفةمعايئإلىيرتقيالىيأحديكرنلالأله.المح

السحودانطرة"الآ!إلىللأتترا!الئرمسيرةيعرقماهناكيكرلىلاوهكداعصالوئيل،معمتحذايكناإناللهمى

381.صالعاشرةالمقالة،صالقمرجع،والحقبالروحوالعادة

.11012(ل!2:!\

بأنهكصحثص،لمللعا%صتعلنعدماشحسدهالاسأتمهالدىالحلاصيالعملتانجلالتفصيلأئماسيوس.قئرح39

.ا2:.الفصلالالقالمرحعالكلصة:تجسدانظر.بالحقبقةالآلصلمعرلةوأعادلاالقيامةلاووهىمموتهالموتامات
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ل!لمميللنابمأالنالن!نحالثوا)

تت!قم.بالصواب:إرميا

الجديدةولادتناستبقىه!ذالأنه،الحقيقيالإلههوالابناذاحيرلس:

شائبة.آتةوبلاأصيلةولادة،المقدسةبالمعمؤدية

قلت.ماأفهململأنيهذا؟يعنيوماذا:إرميا

حسبوتشلنا،ابنهصورةآخذين-ياصديقي-49روحئائوتدألمحيرلس:

وذلك،9هالإلهةالطبيعةشر!اءفصرنا،القدسالروحطريقعنالإلهيبهائه

الله؟هوالذيللابنلقرابتتا

بالطبع.:إرميا

نالأنهفينا(؟هذا!لاتغ)وقدمخلوفا؟الابني!ون!يفأذاحيرلس:

مبنيئ)المعمودية(سزي!ونلالماذا،الفهمنانهبهتؤمنقنالابني!نلم

خيالمجرذالواقعفيسي!ونوبالتالي،فقطمكلقلىوفصرباطلزجاءعلى

!ئاولوحتى79،داخلنابه.فيختمئاقدسن!ون69الهييختمفأي؟وخداع

ا:18.يع19

بطا:4.!92

.قيعلقوهكذاالآ!"الله"-هوالميع:لأنوذلكإفا""ختئانالفإتاالحباسمسرديتاتتمعندما69

ئغطكغالدىالأتجدقيبثختا؟انباقسيلطغا،تجكانتائديلطغا،لأ"إكتفراليهودالميحقرليىجاءماعلىككللى

معطا،الآبحوهرمىمولودوأنهالمنحئدالابنألوهةلوكد27(6:)يوختتة"فذالآثالفةقذالأنالإنايىانن

نالالدكر2الحدوس348-355".صالأولالمحلديوحاإبجل"شرحكتالهفيودلكعيفالاهوئاضرخالها

واحبرالمسحةالنعصةالمط!افاية.الولادةأكامهاعحيف!لامريهدلالاتلهاأحمأءالممموديةأعطراتدالكي!ةألاء

يوكدخنملأ!احتئاالمعصردية)،ذعث:بقرلهودلكالأحرالاسممدامحنىالنزبرىكريعورلوس.قولرح.الختم

دايوساليوسالمورحويحلالمعحودية(عن4.)خطاب"الأبديةالحياةعرلودماو9لملكماالذىواللطانمليهتنا

الديالرتتهرالآد،المرتعدمبختمبهصهـاتمعالدىالوقتهو"الآنوفاتهقلتالتدتطنطيرالأمبراطور

المحيخصالحتمهذاأنأثاجرس.قاكدولقد62(:4ت!ططير)جاةالحلاص"حتمكلىفيهأحصلصف

ئمحرنالدينوأربك.!كسختنورائحهاريجلهاالمحهلأديحتموالذكر!قخالذىالكلملأيخمى"الختمفيقرل

ئحترنوالدبنتجثنالذىالمحصررةلهوالحتم1(25:كو)2الذيهئيما((انضبحزايخخة)،لآكابنالركا:حبايقولرن

انتبئبتضؤزآنإلىانصأيكنماتمخمنالديقآؤلآبكط"يا:الرسوليفولكصاحسهويكقودالحنملىنجةبهون

ا:دط)2دطرسيقرلالابى"كصاالطي!"شركاءنصرألىالطىستختمإزوهكذا91(.4:)غلايكنم"

الالق.المرحعصرالود.اياسقصإلىالقدسالروحعنالرطنللالروح"الكلصةفيكزكالخليقةفكلوهكذا4(

ادكأوالاعراع!المحدلهالمححنادلانكبرل!.قبقولهعالالابخاروحدبر72073.ص23:ايأولالرسالة.

إلىمقدئاثر"كاذاندادالأعراعىهدهصحنمنإنفيفولالجمهرالميعانلقبرواستحدا!حققها

م!!ا،الحتمدلكلواصةاللهضصصمىالمحتورئحص،الفلم!كماكانلأله،الالهبةالممصودبةوفاعيةنعح!

.دلرحمةاصتاامحيللصرايخم"الم!حلعهيىتصؤرتدإدبالنىاذعائلةصنئدرجيعتسدسف!نايصئا

.4هص7002،الآلانجةللدراصاتالأرنومحىالمركزالثهد.عبدنصحي

.13041:اأفأيضاراجع12022:كوا792
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لدال!ا"لطلأا

مخلوقا؟وليساللههوبحقالابنيصنلمان،الابنشحلأخذنا

الصورةلأن،89خالقهونفسهالآبالفهأنأيضئاتؤمنأنعليكيجبوالآن

ناعلىتوافقنيألا:هذاسؤاليعلىتجاوبنيأنأريدك.الأصلتشبهأنلابد

ئقازنأنيم!نلا-أنتتدر!هاآنيم!نصورةأيوفي-الإلهيةالطبيعة

الأحوالمنحالايتشابهلاوانها،تمافاعنهامختلفةوهي،المخلوقةبالطبيعة

؟المخلوقاتمنأي

؟مخلوقأيطبيعةعنالفهطبيعةتعلولا!يفلأنه،تمافامعكأتفق:ارميا

غيرالطبيعةتحونأنيقبللاسوف،عقلتذيهمنف!لوبالتاليحيرلس:

يقبلانيم!نهلاوأيضا،مخلوقةطبيعةلأيصورة،المصنوعةوغيرالمخلوقة

طبيعةتغيير،بغيرهووقق،م!ان!لفي!ائنهوققداخليحونان

بعد؟فيماوخيقتموجودةغير!انتاخرى

تتحقم.بالصواب:إرميا

فييوجدآنيم!نلاأنهبمعنى،صحيحالع!سأنأيضاوأعتقد:حيرلس

.اوغيرالمتغير..الوجوددائمهوقن99دائفا!ائئاي!نلمقنداخل

حق.هذا:إرميا

داخلنافيأننامنأ!ثرأعجابل!لالمستحقالأمرهوماإذا!يرلس:

أولئكنفوسداخلالإل!ىالجمالسطعوأين؟الابنصورةحسبتشلناقد

بينتامتشابهيوجدفبالتأ!يد؟وغريببلمعتادغير!شيءآمنواالذين

بلخارجهممنيأتيهملاالتشابههذاوأن،الأخرىوالخلائقالخلائقأحد

دائفاتشببه!انتالأخرىالخليقة!لفإنوعليه،الطبيعةقوانينتفرضه

قدبهاءفأفيوبالتالي،المخلوقاتبينمن-اعتقادهمحسب-هوالذيالابين

!انلناؤهبقدماآنسيئضحلأنه؟االقدسالروحبواسطةنفوسنافيتصور

!ان(القدسالروح)بواسطةعليهحصلناقدنحنلمانلأننا،هدفبدون

خذهنأأنوبدونذواتنامنعليهحصلناوقد،طبيعتناحسبداخلناجؤسي!ون

."...وايأرضالسماءخالقالككضابطالآببالثه"نومنأشاالاكلانتانودفينردد89

الانان.أي99

الله.اى01
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لل!تبمللالاللطأالنالنانحالا)ثا

الذين-نحنلأنناومنطقيةسليمهوماحلسيناقضهذاآنغيرآخر.من

الروحبواسطةبالابنعلاقتناطريقعن،الإل!ثةالطبيعةشر!اءصرنا-آقتا

عفدماإذ،حقيقيةبطرلقةبلظاهريةبطرلقةليسهذاحدثوقد،القدس

!ليفوقالذيالبهاءهذاحسبخلقتناعيدتأفقد،الإلهيةالصورةهذاقيفنا

داخل!مخلوقليستوصفلابطريقةداخلنايتضورا.االمسيحلأنةالخليقة

مخلوقةطبيعةداخل(الفهوهوغيرالمخلوقهوب!ونهل!نالمخلوقين)البشر(

،القدسالروحبواسطةصورتهحسبجديدمنإياهافشتلأ،ومجبولة

201.المخلوقات!لرتبةمنأعلىمرتبيمافي-نحنأي-الخليقةهذهواضغا

البنؤةعنالوحيدالابني!تبيدأوئغوقمايوجدفلاوبالتاليإرميا:

.مخلوقغيرمولودبأنهنؤمنأنعليناويجب،الحقيقية

متائزمأنيجبنهآونؤمن،حقيقيإلهنهأفعلأنقبلأنوذلك،نعهـا:حيرلس

وال!رامةالمجد!للهئعطىوبأن،بالسجودالقديسينالملائة!لومن

تفوقالتيالإلهيةالطبيعةنعص!ولم،الخالقدونالخليقةغبذنالولآنه.الإل!ثة

:16علا.الحمرا

الظر.الالتالحواررانمهالذىالأسلر!لضىجترداحلاركصلهحلالسالال!،أأسميةكيرلرتيختا

مراحهةرالقدسالروحصدفاعهجاثلىالمهحلمراسنحدماثاصيوء!.قأدلالدكموالحديرم52ص

سي!صلىداحلساكانفيعملهفإنولالتاليالمحلإفةالأرواحضصأباهحاصيرالروحألوميةال!صواالدي!"المحزفولى"

.كبرل!قنمابىالىاساصىمداالاسألوهبةعنلالدداعا!دساالروحألوهيةصالدداعرلطومدا.إلهيكيرعملأ

عربثالب!المكيرهدا"الىاوصحادلعدالمحرفبن!ؤلاءتعالبمواحهالدكطأثاجرس.قنعلمعلىاعتدالدممط

الرسائلانطر"روحهصدالتحدي!نجصينطقواانالطيعيصد!له.اللهكلمةانكرواإد9!الآريوجير،على

ايمئاالفدسالروحألوهيةيتأناجوسقألىنحدولهدا2.ففرة،الأولىالرسالةالسالق،المرحع،الفدسالروحعن

الت!ؤزوخالت!قنككآتكنملغقشرن"أقا:يقرللأله"الله"ضركاءإلماعايقالإله:ليمولداحلالىعحلهخلالمن

(3016017اكوفؤ")آثننمالدىففذشالث!قبككن9اللةتتيفذةاللهقككنفيذأخذكانإق3ببكضبنكن

صعرباءنكولىفاناكحلوقاتحدناندف!دكابوا!ته،اللهلىاشزاكلالماكالىمحلوفا،القدسالروحكالىلحلو

المحهألىيوصعفهدا،اللهوشركاءالمعشركاءلدعىلل!صلاالآداأمافيها.ثزكاإلاحيثإطيةااالطبعة

ماهدا.ديهالذىالروحلراسطةلالآ!يوحدلاالدىالابرطيمةسللالمحلوقاتطيةمنل!دياالديوالحتم

ادولكن13(.:،يرا)زوجيما"ينآغطاتاتذآثةيخيا.ؤفؤيييماتئثآتتالغريخث"قذاعدماكتبيوح!ا-أياهعتحا

طيةسالروحإدلقرلارالحونسيكولىفانه،(:ابط)2الإلمة"الطييغة"شركاغلصيرالروحلىلالاشزاككما

دايخميفلاالريرلههوكالى!الىيتالهود،فيههمالديىفإلىالاصاسهذاوعلىاللهطيعةسوليىالمحلرقات

عندما.كرلرثأدبالذكروالحدير.42.لحقرةالأولالرصالة.الالقالمرحع"الالهةالطمبعةاهىطبحتهأدوئشك

ي!.دنحدهتقريئاالكلعاتولفىالمهحنصاسخدمالقدسالروحألوهيةع!بعد،فيماايطاهرمدا!غاكتص

له9غلوئا؟)الروح(يكوراديمكنف!بداحلاالقدسالروحصكىبواسطةألياأتىقداللةلالىءمى"وإدكا

اللهسكىأنهكصالأنه()المحلوقالكولىعلىبمواللهالىإد،محلوقلوا!ةداحل!االلهئفبمارالمحك!عيرس

لعدن!صدفلن،محلوقداحلاشكنفإداهكداالمحلرتةالطيةضركاءولر،الألهيةالطيعةضركاءنصحداحلا

انطر"حلالهسبالحقمةيخناي!كناللهانطالماالد،هوفالروحإدا.المخلوقةالطيةضركاءلل،الالهةالطيعةضركاء

8.ص7002مايو،الآبانجةللدراساتالأرنوكىالمركز.حكبمصبدد.نرجمةالقدسالروحألوهبةكرل!.ق
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لامىلماا"ال!ا

حقعننسمعأنلاستحققنا،للمخلوقالخالق!رامةناسبين،!رامةال!ل

.انففيم!301ؤائغلإيغالجاهل"الشغمثالنبيقول

الفه".إهووانه"ابن!إنهعفهيقولونلاهؤلاءغيرأن:إرميا

الابنئدعىأنللسخرلةويدعومتناسقغيرقولأي!ونلاوكيف:حيرلس

لاالوقتنفسوفياالآبإ.""صورةأنهمثل،متعدذةوألقابمشتز!ةبأسماء

شائئاأمزاليسأم؟!المخلوقاتضمن)ياهحاسبين،بالفهاللائقالمجدئعطيه

الفه؟!هوأنهعلىنعبدهأننامعمخلوقإنهنقولأن

تت!فم.بصواب:إرميا

بخداعنامحاولتهمعنفلي!فوا،يجب!مايعتقدون!انواايئحيرلس:

يقولونهماهوهذالأن،الحقيقيةالإلوهةعنالابنبهينيدونفزينب!رم

سيسمعونفإنهموإلآ.مباشرةبطريقةعليهيجذفونوه!ذا،وضوحب!ل

يشزابى،المتتطقيننارأانقا؟حينتجميغ!غ،قؤلآء"ياالملائ!ةومنمنا

قدا.تغضازيبيمنآؤقذتفوة.الذيؤبالشزايى،تايى!غيئويىاشف!وا

هوالكلمةأنمؤمفين،المستقيمالطرلقسنتبعلآننا.ا.تضئطجغون"هانؤنجعفي

يتعقلونوعندمائؤضف.لابطريقةالحقيقياللهمنؤيذالذيالحقيقيالله

حسب-ضلالاتهمجذةمنخفقواانهملووحتى،الفهمقليلىانههـامعاقليلأ

بالابنيعترفونبينمالأنهمةيقولونعمايتراجعوالنبالقطعفإنهم-اعتقادي

قائلين:ودضيفونالجوهر،حسب)الآب(اللهمناقليحسبونه،اللههوانه

بينالحدود()علىإياهجاعلين،المخلوقاتباقيعنقليلأآشقىمخلوقإنه

.12:هإرالظر231

ويعيللآبماكلولهالحرمروللآبساليبانهنرمىانايمنىفهذاالآب""صورةموالابنأننرمىعندما11

للآيةشرحهاطارفيوذلكالآ!صررههوالابنكرلىممىضرحلىكيرل!.قاسهبولقد.بالثهاللانقالمحدله

شرح:الطر23(:)يوهآزضتة"الدكطالآتئكرئملأالإثنئكريملآتن.الآتئكرئونكضاالإثنالحيبئئكيرتم"يكئ

"على،(،الله"صررةالمحرلرليرفرثيرحدأناجرس:.تعلموحى.28ا274-صالأولالمحلدلوحاإمحل

الله""كنصةلالالر"،الله،)صورةالإلالىاتجاراياحرالمىحاللاكطيمكىلاأنهتعليمهففي"اللهصررةئال

تجدانظر.للآبالوحيدةوالحقمهالطيعةالصورة!هرالآ!حوهرمنمرلودإلهوحيث".الله"صورةهووحده

فيالحقيقةهذهلف!أثايوس.قويكزر7.:ا3فصلالابقالمرجعفلض،موري!جوريصد.ترحمة.الكلصة

المفالة"الآ!لحوهرحففبماوصررةنوةوهودورمىنورهوالآ!حوهررسمهو"الهالاسصنجفولآحرموصع

.39:مصلالالقالمرحعالآريويينضدالأولى

.11:ه.إش.
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تبهـلط!للفابطدالنالن!نحالاا)حا

الإلوهةطبيعةأنيعرفواأنيجبأنهمغير،المخلوقةوغيرالمخلوقةالطبيعة

الفهغيرآخري!ونانيم!نلاالفهلأن،اختلافبهاأنتفه!(الآيجب

الطبيعةاننقوللأنناالبشر،نحنحالتنافيالأمرمثلما،الوهيتهجهةمن

!انوافإنتفييرء.يم!نولا،واحدأنهالجوهرولوصف،واحدةهيالبشزلة

ناأما،المخلوقاتبينيحسبوهأنعنتمافافلي!فوا،الفههوالابنأنيؤمنون

يعترفواأنيجبلاحينئذ،المخلوقاتبينمنأنهبهيؤمنواآنمقتنعين!انوا

الشئخزة"إخغفواسخريةفينقولسوفالحالةهذءففي،الفههوأنهعلىبه

يم!ننالاانهأما.زبيأ"60ؤنتهزقاز؟يةالشئخزةانجغفواأونجئدأؤتقزفانجيذة

طرلقعن،خداعأيوبدونوضوحب!ل،المخلوقاتحدآنعرفآنصديقييا

حقيقية؟أنهانؤمنالتيالآشياءتلك

!يد.بالتآ:إرميا

اعتبارنافيواضعين،الابنطبيعةماهيةعنبالضبطنتخدثبناهيا:حيرلس

حسبوذلك-مثلناالوجودلىإأتىبل،بالطبيعةالفههوليسالابنأنلو:الآتي

الخليقة؟باقيعنمنفصلأيحونفيف-غيرالمعقولو!لامهمأساطيرهم

ولماذا؟وبينهمبينهالمسافاتئعدبسببخذثقدهذاي!ونأنيمنوهل

ي!ونطريقةبائةأوآينلأنه؟فلسفيةشفشطةال!لامهذامثلي!ونلا

نأيستطيعالذيالم!انهوماأوما؟مانفيمعزولأغيرالمتجشد()الكلمة

ؤئحؤقائغانبمجؤ"تحاقأنهيؤ!دالطوباوييوحنافإنهذاوبخلافيخذه؟

بطريقةنف!رعندمافإنناإرمياياوبالتاليا.ائغاتغ"70يفبرفةؤتغي!ائغاتغ

خالقةايعرفلمالعالمإننقولأنالآنستطيعلا،ابتعادهطريقةفيصحيحة

801.دائفافيهال!ائنهوأنهمع

ا:01.يو

وصعهالذىيعرهـالال!ألم""الحاحعلالدكطال!ببابهابويينالآيةهذه.كيرل!ثلرحآحرموصاثور

دلكوئرحعآ"انغالى"كانالهرعمآ"،انغاإلأياإلتابىككئيرالدىاطمقئ"الئرزلإلهللاهردييوحا.ث

ايىرححوي!سأالالنلألىلالقطعوليى"العمةنحعنروا!ليفةييروالابنضيصلى،)الحاانوهرروحىصس!إلى

ا،ي:1الأأسكحيةالمقاوميرأحدلالىعلىالآنالافزاصىالوال.كيرل!قيضعالرحلطيبولكى.الحقمى

أيحنا،للإلحادالافعةولالمعر!ةالإلمبةلالم!رلةإنادكلقلصيضءالذيالحققىالورهوامملحةاكالىلو"باصادة

=!ذاطريلة."احيالمدتعلى!معرشعيرصارف!جف،صانعهنفسهمووكادأالعافيرانشاالورهذاوكاد
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لما*ا)االطا

.هذا؟حدثوكيف:ارميا

يعرفلملأنه،بهالاتصالعنوابتعد،خالقهمنالعالمهربلقد:حيرلس

علاقتهقطعفإنهالشزنحوأنعطفولأنه.الخليقةمنأسفىهوالذيالخالق

نأبمجزدلأنهالقذس.الروحطريقعن!انتالتيالعلاقةتلك،بالخالق

نفسهالوقتفيفتنتالموصوفغيرالخالقروحبواسطةالإنسانطبيعةخلقت

لأنه-ا.خياة"90نشقةأئفيما!ؤ!ؤنفخم!توبلأنه،الفذسبالروحالعلاقةيهتة

التقذيسوهذاالذاتةهذهلهت!ونأنالحثيال!ائنيستطيعلا-أعتقد!ما

الوحيد،الابنتجشدفعندماةالقدسالروحشر!ةسوىآخر،طرلقبأي

عندالقديمفياليهاالفهؤقبهالذيالصلاحمنخاليةاليشترطبيعةأنؤتجذ

الزوخ"أقنفواقائلأ:،نئعمنمثلماجمفئيمافيئشير!هابأنأسرعلهذايخفقتهاة

تجديد!انوه!ذا.وجوههمفيتفخعندماروحهنفخةومبيئاااانفذسق".ا

البدء،فيخلقهاعندخذثقدلمافماثلأ،الأولىرتبتهاإلىوإعادتهاالبشرتة

بالحريبل،م!انيإبتعادأنهئفهملاالمخلوقةالطبيعةانفصالأننجدبينما

فيم!نلهذا.القدسوالروحالابنشر!هوعنالفهعنالخليقةهذهإبتعادأنه

وهيالروحيالتجدئدؤهبتأنهاطالما-أرادتلوالأولىحالتهاإلىترجعأن

حسب-الابن!انفلو.القدسالروحطرلقعنالإلهةالطبيعةلشر!همذعوه

قدالخليقةت!ونطرلقةفبأتة،المخلوقاتضمنمنواحدهو-يقولونما

ينفصلولنامتحابوندائفاهمقرابةعلاقةترتطهمقنلأنعنه؟انفصلت

يصححهاكابالذاتالفكبرةهذهيقابليوحنا"اللاهور:لقرلهيجي!ثم".بالمرةالورهوولاكادييريك!ا-فهو

أعطىلقد.المةتعثروالحليقةييرفالالن.ضعيفأالعالأنوانمامعرو!غرلألهلب!"يعرفهلما"والعابقوله

نأملعنكلنعهاحاجزالكاناتوحملتالعطثةلدذتالخبفةولكنللطبعةك!لهندركهلكيالظرللحبفةالكلصة

لأنهالمنيربنغيرمرضعنالمرلهوالنررفليس...الامالتحتالاشارةعطيةودفنتداكا،إلأتأملواالله

اصا!الذىالمرضنلومإنمادانئاالثس!نلومالىدونالأعصىضهيمدولاالكلعلىالش!نورثرقكصا

آذقان"آغتىلرل!بقرلالذفر((كصافذا"إتةلكنالور.تفبلاالمريضةالخيفةولك!الكلصةأنارمكذاالميير،

ضرحه.كيرل!قوبهى4(.:4كو2)الثإ"ضوزةفؤاندى،انشيبحتخدإبجيلإتازةفنمئصيغبلأانحؤيبن،غبز

الكرمهلطع!عفودلةوهداالوحبد.لالال!المحبحالايمادحقبكلىهيالاسنارةثمار"إدلقولهالآبةلهده

تردكيالتللهراطقةالتيالماسدةاثمورةتبولأماالوجد.الاب!الاكلالىرفضمرالدىالعكرأما،الالانفهماكط

الآلهة"تعذدجمنهداعالموتحنىعقولاوتحرحداحلنالىنصوالتيالحادةالأشواكمنلبصحفهوالآلهةتعذدكمرإلى

.4210521صرايأولالمحلد،الالقالمرحعبوحا.انحبلشرح

.2:7نك

591



لممدلل!للطلط(الثالثلأنح!لحا"

يأ،الغريببينماالآخر.مثلمخلوقمنهم!لأأنإذ،أبذاالأخرعنأحدهم

الطبيعة،تلكصفاتبنفسعادهيوصفلا،نفسهاالطبيعةمني!ونلاالذي

طريقعنالخليقةضمنصارقد)الابن(يحونفحيف،عنهامختلفلأنه

مستوىأيإلىأوالهايهبهأوئضيفهأنيم!نالذيالشيءهووما؟الروح

يشلهالذيالفائقالشيءهووما،المخلوقةالطبيعةهذهترتقيأنيمحن

ققضمنمنيح!سبلاأنهطالما،اانفسهاؤضغقدأنهئقالو!يفداخلها؟

أنهحتىاحتاجهقدتنازلأواي(؟اعتقادهمحسبمثلنامخلوقالأنهأعلىهم

لمإنامنهجزءاوصارالعالمبهذااتحدقديحون،مجيوهمنهذاتنازلهفي

والخليقة؟العالممناسمىهويحن

؟السؤالهذاعنالإجابةفيصعوبةسيجدونأنهمأعتقد:ارميا

ل!أنطالماومخلضاحزاوحدهالابنيجعلالذيالسببهووما:حيرلس

صديقي،ياومثرثرلنعقلاءغيروسن!ونلفه؟عبوديةفيعنقهاتحنيالخليقة

بينما،بالتبنيالقهأبناءبينالطبيعةحسبالآبمنالمولودالابنوضعناأننالو

ذلكهووقن،يوجدفأين،مثلنامخلوقاالابن!انوإنالآب.اللهمعازلئيهو

صورته؟علىونتغيزلنصيربهنتشثهأنيجبالذي

الكتابية:الآياتلبعضفهمهمسوءعلىمبنيه،للمخالفينإعتراضات

أعتقدغيرانيجذا.واضحبشىالأمرهذاشرحتأنكاظنإرميا:

الابنأنالقديممنذالمقذسال!تابيذ!رلموهل:يتساءلونالمخالفينأن

آلزلث9الأمثالفيقالعندماالح!يمسليمانبهاعترفوه!ذاامخلوق

بطرسانسيقولولقيضاوأا.ائقذم"12فئذغفاب!أقئليمنقيلقيماآؤلقتانجي)خلقني(

يشوغنجغلالفهأنإشزائيلبيمتنجميغيقينأقفيغقغ9قالقد،الرسلبينمنالممئز

قدانهملونقولانإذانستطيعفماذاا.ؤفممبيحأإ13زئأآتئغضفنئفؤائذيفدا

2:7.لط11

8.22:أم!11

لهاالسابقةوالآيةالآيةمدهاستخدمواالذبنالهراطقةعلىمقالاتثلاثي!أثماسبوس.قرذأنبق36.:2أع113

انظر.هدهاثابوس.قكقالات.كيرل!قاصزضدولفدالابنبالوميةاللبمالاكلادبتالهامستفبئاضرخاوتذم

.1،91+فصل.الابقالمرحعانانيةالمفالة
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لدالةا"ال!

؟الأقوالهذهبمثلحاصرونا

يستنيرلاالذيالذهنلأن؟بالفعلحقيقةهوماإلآ،ايضانقولوماذا:حيرلس

فظلم،ذهنهوالآنوار،أبيعندمنبغزارةتتدفقالقيالسمائيهبالحمة

النبيداودأنوآعتقد.المعرفةصعوباتضباباجتيازيستطيعلاوبالتأ!يد

وبذهنبعنايةنفحصفهلآا."14اتؤلتتؤنمآناتمينلأغيتيئ!آيخز:بقولههذاعنعئر

الحقائقأثارونتتبعنشتممذربهشهـاوبحاسةالآياتهذهمعاني،روحيمتقد

لملنه،مخلوقانهفعلاقالقدالابنلآنفيها.المدز!ةوغيرالمرئيةغير

القهطرقبداية"فيتغقدهذاانقالل!ناالسببإيضاحبدونهذايقل

خلقنهأيعنيأنيم!نلاالحالةهذهجؤفالخلقوبالتالي"أعمالهولأجلالآب

نآالمزمعالآعمالهذهلأداءبالفعل!ائنهوقناستخداميعنيبل،العدممن

عماالنظربغض،وموجودان!ائنانأنهمافمع،الحذادأوالنشاجمثل.تجري

،الأعمالهذهمنبعمليقومأنيريدقنرغتةأنالآ،أعمالمنبهيقومان

هذاوليس،يجيدهاالتيمهنتهحسبعملهبأداءمنهما!لأئبفالتيهي

ولهـا"خلقنيالرث"انفقطقالالابنأنفلوالوجود.إلىيحضرهماأنمعناه

الذيبالمعنىقولهئفهمأنالجائزمنلان،القولهذاعلىبالمزةشيئايضف

لأجلخلققدأنهأضافبل،هذافقطيقللمل!نه،المحزفوناليهيشير

الآيه!هذهلمعنىالسيئالاستخدامعنهميتر!ونودعهم.طرقهلأولأعماله

صار"قدأنه،الفهعنئحتبقدماتقرأفعندما.أوضحآخزمثلألهمولئعطى

صارقدأنهعنهقالأحذالأنمخلوقالفهأنإذاتقبلفهل،اا"هوصخرةملجأ

ملجأ؟

مستحيل.إرميا:

مستخدمين،الطرلقةهذءبمثلالتم!صاءهؤلاءيف!وافلماذا!يرلس:

عليهمالواجبمن!انبينما،أنفسهمبهايذقرون!أسلحة!ثيرةأضاليل

منليسالإبنعنقيلقدأنهيتضحماإلىوبالحري،الحقيقةإلىينحازواأن

ذلكوغيرلنا؟ومشابهتهبشزيةطبيعةواتخاذهتجستدهبسبببل،الوهيتهجهة

ظخإفي"ؤإالى"صنخزةصزحافيالزت"ن!خان22.!.4مر!11
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"مدلطدللقا!أالثالنانحالحوا)

أضاف،قد"خبقإنهقولهفي:الآتيأقولآن-أظنماحسبعلى-يجبفإنه

نافإماا.ؤبدت!16الئلآليقنلالخبالتقززتأنقئلي"منقاللأنهؤيذبأنهأيضا

ؤيذ.بأنهونؤمنالتعبيرهذانتركأو،خيقت)نيقاللأنهالولادهعمليهنلني

غيران،معانيمنمنهما!ليحملهبما،بينهمافيمايتصارعانالتعبترينلأن

الفه،هوب!ونهالآبمنفعلأؤيذقدذاتهفالابنوبالقاليحق.هماالتعبيزلن

يقنعناماالمقذسال!تابفينجدأنويم!ن117،مخلوقجسدهفإنوأيضا

ؤيذغونائنأؤتيذتختلائغدزاغأفؤذاالنبياشعياءقالهمانقراعندما،بذلك

طريقعنإلأ،الفههوبينما،إليناالكلمةيأتياذاف!يف،مجقائوئيل"118اشقة

ذإ،غيرلائقأمزاهذاي!ونلاو!يفالأجساد؟قانونمعتتفق،وصقةقرابة

غيروهوالخليقةولصيربينتواضعناإلىولتنازلهيئتتايتخذانهقيلعندماإنه

الطبيعةسموبقدر،مناوأرفعأسمىهوانهمعاليناجاءحينئذفإنه،المخلوق

منؤلدالذيالوحيدالابندعاداودالطوباويلأن.المخلوقةالطبيعةعنالإلهة

المجدفيوالائنتقاسولاتقارنلابدرجهمناارفعهووالذي،)الآب(الفه

أزجمنة!ؤتختميتماذاأتييدأتقفالماذازث"ياوقاثلأفنشذاايوصفلاالذي

شيءا!لفيالفائقةطبيعتهحيثمنعتايختلفالذيذاكلأنا.الضيتي؟إ11

!ذلك،ليسالأمر)نقالوافإن.ذاتهيخليأنبإرادتهقيلعندماإليناجاء

ماان،خجلبغيريقولواأنعن-اعتقدماعلى-شيءأييمنعهملنفحينئذ

متىلأنه.معنىبلاقولوهو،إنسائاصارعندما،إليناجاءقدالابنانعنقيل

)س(2:ه8ام116

مع،احدهوللمحلرقغيرالميعحدأنيتصزرونالذلىكانراعلىؤزذالقف!هدهأئاصرس.قعابمانبق113

الهد،عدلصحى.ودصوئيلكاملأ.اليرنانيةصعزكا،ائايوس.قرسانلفيالميح.الطرالجرهر.دطالكلمأ

نالردفيالآلاءنزرهندمااما.البئيإلىالرسالة،0002بنايرثانباطبعة.بالقامرةالآلاءلدراساتايأرثوكىالمركز

ذإ"مولود"فهو.تجدهتلاللهكلطالاسعلى!سح!التصيرفهدا"نحلوقعبر"مولودبقرلهملفةمجعلطالإكان

اللههوإذخالقهرلأله"نحلوق"عيرهرالوتتلصويىالدهرر،قلكلالآ!حموهرسالمولردالوجدالابنهرأله

جذالنفمهاتحدف!لهحداالكلطعاروعندماامماكانضيءيكىأوبفيرهشىءبهكادكلوالذيالطيعةححمب

طيعةم!لكرنهالكلصة()حسد"دا!دأئناسيرس.قيفولهداولطالحذراءمريمومنالفدسالروحمنلولادتهمخلوئا

للموتناللأكادلأنهل!س-فربدةبمعحزة!فطعذراءسأحدفدإدكادحى.حرناحمذاكانيأنهداضاالر

محسصالدكيللمادحاصغايعدلملإلهالكلمةاتحادلفضل(لهغير.لظرانهالركانركلوتارلابدكانلذلك

.24:.مصلالالقالمرجعالكلصة.تخدبه"يلحقلمالفادف!نبحكالدكطاللهكلمةبسىبلطميعته،

32:ات،74:إكأ11
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ل!لهـاا"الطا

مخلوقا؟هومادام012معناهوليسالابن!ان

تت!فم.بالصواب:إرميا

نفسةؤضغأنهتفهمأنيجب،ومسيخارئاخيلإنهئقالوعندماحيرلس:

!انبل-أعتقدماعلى.وواضحشابهنا.قدأنهبسبب،العبدش!لآخذا

عندما،12البشزلةطبيعتنابخصائصالإليهةالطبيعةتتأثرالأ،الضروريمن

ئسيتاعندماحتىبل،والمذثةالعبوديةصفاتدائمافيهحاملأ،بالجسدضغتوا

في-أجلنامن-صارفلأنهوبالتاليالبشر.بضعففقطيليقماالإلهيللمجد

فيإنهااذتفارقهلموالتي،له!انتالتيربوبيتهالىعادولأنه،العبدش!ل

جسذا.اتخذعندماعالمناالىجاءوانه،رئاخيلقدانهيقالفلهذا؟طبيعته

بالجسد،خاصهوما!لتجشده()قبلللكلمةننسباأنبصدد!نافلو

الحقةللتعاليممنحريننحونفإننا،التجشدبسببوقيلحدثما!لأي

وؤضع،وملموشامرئئاوصارللناموسخضعقدلأنهبالمزة.وقارأيبدون

الذئح"124،إلىسييقشاةجمتل9أثقة"1123قغؤأخضتي1229،الملائحةعنقليلأ

مثل،غيرالمتجشدالكلمةلطبيعةئنسبالأفيجب.القاسيةالموتلآلاموتعزض

ذلك؟تغلوالنتيجةما:نتساءلودعنا،الحرلمةوغيرا!لتواضعةالأمورهذه

تجعلهالتيالأمور!لعنسيبتعد،12الآبهمعوالجليسالمحبوبأناعتقد

للملائ!ة.حتىمساومقامفييحونلابالحريأو،!إلهبهاللائقالمجدفي

الآب،معالال!ثيالعرششريكهوإذئمخدبالط!يدهوبينمالماذاوحينئذ

يخدعىبالقطعالذيوهو!عبيد؟لآوامرهمائلةحولهتقفالملائ!ةأننجد

المحلوتين.نحنمنامصاكواحدليرأى.!ا

الأسياءكلئحياللهككلطكانكانالىبنم!ر!لينماكادأنه،العحي!مر19هو"هذاأنايوس.قيفرلهذاوو121

لىمحلولهتذن!ولاالآلهية(طيعتهحهه)مىتضرأىبعزيهاالعذراءؤلدتعدماولذلك.أببهمعكاناكانوكابن

.554:3،:17فصل.الالقالمرحع.الكلصةتخدانظرأيفئا".الحدتدسقدلالعك!بلالحد

8.32:اع7،:53إشا،!

الدتجأكا!حائر"أ-ثابفرا-:عمذماللال!المرخهالعربعورىالفداسلىائصلحصلاةبالكاصبرذدهالنعبيرهدا5!ا

330،2:طالراموسطعة.المقدسالحولاحىالآب".معوالحالقوالجيس.والمساوىالذالطالأبدإلالدائم

316،ص
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جمرلط!للق!للطاالنالتانحلألحلأا)

السماءإنقائلينربوبيتهعلىتدلبتسابيحيمجذونهالذينوهم،القواترلت

أنهمع،مخلوقإنهالمعارضونقالفإنوبالتالي،1365مجدمنمملوءتانوالأرض

لفلةعقولهمأنهذاقول!ثميبتنافلا،المجدالفائقةالملائ!ةمنحتىئمخد

جذا؟ومريضةبل

لآجلخيقالابنإنيقولونل!نهم،أيضئاأنارأفيهوفهذا،بالفعل:إرميا

ل!يالآبمنؤيذعندمال!ن،ش!لناالابناتخذعندماليس،الآبأعمال

المخلوقالت.حز!تالتيالأداةمثلفصار،أعمالهالآببهيعمل

،يتحاشاهأنالمم!نمن!ان!لامفأي.شديدةحماقةمنل!ثايا:!يرلس

لديهالخلققؤهوأن،هدفبلاالخليقةخلقأنهالآبلفهينسبونالذينهؤلاء

تصبحالفائقةقؤتهفإنوبالتالي،فيهالخطأيجبلافيماأخطأوأنه،ناقصه

غير!املة9

!يف؟:إرميا

الآببالفهيليق!انإن-هذاىعنالنظروبغض-تفه!االآحيرلس:

ت!ونوأن!خالقيظهرأن،الخلقعمليهفيواضحةقدراتمنلديهوبما

أنهطالما،لوم!لفوقيرتفعوبالتالي،يشاءما!ليعملوأنه!ذاطبيعته

قدي!ونلاف!يف،(الابنبواسطةليسأي)أخرىبطريقةأعمالهأجرى

وفتةل!ن،ووسيطاأداةيستخدمأنبدون،للوجودأحضرهقدإذالابنطقغ

فيأقلإنهايقولونالتي-الخلائقبقيةت!ونو!يفالخلأقه؟بقوتهالوجود

أنهمعالابنبينما،وأرفعأفضلبطرلقةالوجودإلىجاءتقد-الابنمنالمجد

وهامشية؟أدنىبطرلقةالوجودإلىجاءقد،علوثهطبيعيةبخصائصممخد

ل!ثذاونتيجه،أرفع!انالآبلفهالشخصيالفعلإن،بعضهميقولربمالن

:السؤالهذاعلىيبيبواأنعليهم،هذاقالوأفرالابق.ؤجذالشخصيالفعل

يقضلألأتقدير،ىفوقهيالتيالآبالفهإرادةاقنعالذيالأمرهوما

عملجؤينجحألأبل،يخلقأنارادعندماالأدنىالطرلقةعلىالأعلىالطريقة

يتمفه؟أنيجب!انمايتمئمأن-سبببدون-متجنئا،عملهعليهيجبا!ان

الحولاحىالطرالفداس.صلواتائاءودلكلالوهةمعترلبرهدهالملانكةلسحهلسحهايصئاومحن63:إش!!1

.122الالقالمرحع.المفدص!



لرايةا"ال!ا

وسيط؟بدونالخلائقيخلقانالخلائقكلابعلىحتمىوهل:إرميا

آخرلن؟مساعدةيقبلأنلهالأصلحمن!انوهل؟صديقييالماذا:حيرلس

!انالذيفمامنطقئة؟غيركثيرةأف!ارالىستقودالأقوالهذهمثلإن

لولأننا.الوسيطأوالأداهمنالفائدةهيماأرىلالأننى،إليهاحتياجفيالآب

الهدفهذاولأجلالاحتياجهذابسببوأنه،حقيضاحتياجفي!انآنهرأينا

منف!يف،الخلائقضمنأنهالمعترضونهؤلاءيعتبرهوالذي،الابنخقققد

يستجمعحينما،الخالقهوب!ونهال!املةالقدرةللآبت!ونأنالممن

ما!ل-تماقايست!مل!يقؤته،لحظةآخروفيأداةبواسطة-نفسهفي

سي!ون،هذاتف!يرهمحسبأنهإذأبشعهوماأقولبل؟بالطبيعةلههو

ضرورتهمعونهأنهيتبئن،الخادموضعاتخذقنوأن،للألوهةف!غلأالمخلوق

تدخلوبدون!يف-ذلكالىبالإضافه-ليوقلالآب.لفهالتيالبارئهللقؤة

يتفؤقانهطالما،مخلوقبالفعلهو!انلو،الابنيخلقانسيقدر،وسيطأى

الفه،ضدالمشينةأقوالهممنخجلهمبسببانهاظنلأنى؟وبفيرقياس!ثيزا

يخلقأنعلىقادزا!انفقن.مزيفة!راماتإليهينسبونأنهميتظاهرون

المم!نمن!ان!يف،مساعدةوبدون،جذاوعاليامتفوقا!انمابمفرده

مساعد؟لديهليس!انإن،أقلهيالتيالأشياءخلقأمامضعفهيظهرأن

بالشفقه؟جديرونهذايف!رونالذينهؤلاءي!ونلالماذالىوبالتا

نإيقولواأنمثل.أخرىأشياءتسمعأنالمختملمنأنهغيرلا؟ويا:إرميا

بسيط.أمرهذالأن،بمفردهالأشياء!لخقققد،الآبالله

الأسبابعنتبتعدوأنت،أصحسي!ونتجديفأيعنوبعيذاحيرلس:

لآشقتى.نجاتاخقض!لقبم.خابىسأزثيا"اخغل:تقولأن،!لهلهذاالمؤدية

نإيقولقنلأنإثب!"127.قامجبيأئاسبىنغالشزيبفليلأتغتلزبيمماءأفبرإفهقفبيئبئ

الفهإنيقول!أنه،بسيطأمرهذالأنبمفردهشيء!لخقققدالأبالفه

السيئتينالصفتينهاتينمثللفهينسبفهووه!ذا،بذاتهمت!تروفعخب

أريدأنىغير.اللاممعنىيعرفولاجاهلالشخصهذاومثلوالمقززتين



ل!لممهللالالعأالثالنونحالحا"

أسألك.أنبدوري

؟تسألأنترلدشيءايعن:)رميا

؟مخلوقالابنإنيقولواألمحيرلس:

بسؤالك؟تقصدماذال!ننعم.:إرميا

التيالطبيعةتلكماهيةالى-استطاعتناقدرعلى-نحننظرنالوحيرلس:

بالنسبةضئيلهومخلوقهوما!لاننرىألن،الخلائق!لعلىتهيمن

اليها.

ضئيل.بالفعل)رميا:

و!أنهفقط.الابنخلقعندمااللهاحسنفقدرأيهمحسبولهذاحيردس:

بأنخلقتهاأمرمنتخفصفقداالدنياالخلائقباقيمنبالخجلشعرعندما

أنهنجدحينفيالوجود؟)الىالعدممنيخضرهاان(الإبني)1لآخرأوى

الخلق،علىقدرتههووعظمتهمجدءمنيطقرماوأروعاجملفإنلفهبالنسبة

يبطيماقإتةم!توبهو!مااوهو،قنونعرفنحننعرفهماحسبوذلك

الخلائق!انتفإذا1281.اثمقايشةطيريتيغقىفاطزقايخنضزانمنروةالتتجقالي

طبيعته،منسيخجلنفسهالفهفإن،ومهملةضئيلةخلالهامنئعزفالتي

خلال!ثامنوئعزفتظهرالتيالأشياء!انتفإن.قبيحةانهابالتاليمدر!ا

الطبيعةأنفدركوهومنهاسيخجل!اننفسهالفهفإن،وحقيرةصفيرة

والتيملاكو!ل)نسان!لفي،رائعةأشياءتوجدأيضال!ن.رائعةليست

أنيمنأوشيئأ،ينقصهلاأنهو!يف،طبيعتهحقيقةتطهرخلالهامن

فإنهذه(.طبييعتهطريق)عنئعرفأنأرادإنطبيعتهيخصشيءمنيخجل

يخصه،مفاالقهيخجلالذيالسببفما(المخلوقات)معه!ذاالأمركان

معيبأأمرأ!انوإن؟معيبشيءأنه،خلالهمنئعرفأنيم!نمايعتبراو

يقارنونلاالذينوالملائ!ةالسيرافيمخلققد!ونهبهيليقولا،لفهبالنسبة

ناوضيعأمري!ونلننفسهالسببفلأجلإذا،ورفعتهالفهبعظمةباترة

خالقي!ونأنيزدرىقنف!يفوتمخده؟لهتسجدأنالملائ!ةمنيرلد

تاملوإلىبالفاسبودبانوحمالهاالمحلوتاتعطصة"ف!لىالوعة:الزجمةوحسى1305سيمالىحكمةسفر8!ا

.9891ليروت،اثمرقدارخالفها"
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لايةا)االط!

طالما،ونعبدهنزمهأنفييرغبسببولأى؟لهاإلهأيعتبرنفسهان،لملائة

الذيالأمرأناعتبرلومجدهيتأثرلاو!يف؟العدممنخلقتناآفرمنيزدرى

مهين؟أمرهو،التمجئديستحقاجلهمن

بالابن؟شيء!لخقققدالآبإنئقاللماذاإذا:إرميا

والقؤةوالح!مةبالكلمةشيء!لخلقالآبلأنه!ذائقالحيرلس:

بالطريقةهذانفشردعنال!ن.للابنهوللآبهوما!للأنفيه.المذخرة

بشدةترغبألا.الحقفيباستقامةسال!ين،الملو!يالطريقمتبعتن،الآتية

قؤةبدونيخلقلاانهفبالضرورة،خالقالآبإنتقولطالماأنه،توافقنيانفي

حلمة؟بدونولاح!مةبدونأو

اخرىجههمن-المزمورفإنول!ذا،ذلكتحتهـافالضرورة،بالطبعإرميا:

بطريقةالنبى)رميايخدثنابينماضنئت"912بجخفبما9!قفاالخليقةإنيقول+

ؤبففميمابج!قت!المشوتةفؤشممقبفؤتيماالأزضيىاضايغهوالرتإنويقولرائعه

31!الشقاؤاتنجشض!

صارتقدالأشياء!لان،وضوحب!لارميالنايقلالماذا؟ماذا:حيرلس

قدالأشياء!لإنالح!يميوحنايقولوأيضا،وقؤتهوح!متهالفهبفهم

جمفاشيءي!قنغؤيقيبر؟"نحاقيذ!ر!ما"بهشنيءإخللأن؟بالابنصارت

يذ!ر.!ما13،حاقإا

؟قالوهمايعنىماذال!ن،أيضاقالوانعم:إرميا

132.وقؤتهالفهحمةهوالابنأن،تأ!يدنايعضئدقالوهقدماإنحيرلس:

الحقيقة؟هذهفيالشكيأتيأينل!ن:إرميا

لىإجاءقدالابنأن:نعتقدالأمرينهذينمنأىفي:ليوقلإذاتقدم:حيرلس

وفهمح!مةبدونجاءقدأنهأمالآب؟وقؤةوكهغح!مةطرلقعنالوجود

.مخلوقالابنانيقولونلأنهموذلكوقؤة؟

،2،اكوا:انظر132
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لطلأتبيللعال!االنالنانحالحا"

بدونالإطلاقعلىي!نلمالآبلآن،بالحقيقةتامجهلهذاإن:إرميا

وقؤة.ح!مة

مستقيفاإيمائاتؤمنأنتفضللآنكامتدحكوإنى،تتقمبالصواب:!يرلس

وإن؟المخلوقاتضمنالابنيحسبونالذينآولئكسيقولماذاول!ن،سليفا

133،الخلققانونحسباالوجودإلىجاءقد،الأزلمنذ!ائتاالابني!نلم

يعترفواآنأولأيجبالحالةهذءففي،ومهغوقؤةحمةللآبصبحأوه!ذا

وآن،فهغولاحصةولالهقؤةلاضعيفاالآب!ان،الابنوجودقتلآنه

منب!ثيرفحاطآنهمع،قؤةوبدونح!مةبدونالابنخقققدأنهيقبلوا

ئقارنتلابشلعليهايتفؤ!ابلالمخلوقاتبقيةيشابهولا،المدهشةالأمور

ل!علىلإصثرارهم،للضحكفثير!لامهمحلأنمع-أخرىناحيةومن

ي!ونآنالضرورىمنأنهإعتقادهمعلىآصرواولو-شائنتجديفهوما

آ!برذاتههوسي!ونفحينئذ،وقؤتهالآبحمةطريقعنجاءقدالابن

هوإذ،نفسهخقققدالابني!ونآنبمعنى.خالقأيضئاول!نه،ذاتهمن

نآإذاتدركهل.وحمتهبقؤتهالوجودإلىوصار-الآبوقؤةح!مة!ل

جانب؟!لمنتفنيدهايم!ناسانيدهم

جيذا.ذلكأدركنعم:إرميا

ل!جؤبخثناوبعدما.عقيدتهمتفندأنجهدآىوبدونويم!نبل:حيرلس

بالخصائصصديقىياننشغلبناهتا،الفهبطبيعةالخاصةائممحنها!لعانى

هل،بالخلقيختصففيما.عظيمةهيو!يفهيوما،الطبيعةبهذهتليقالتي

عطيةالخلائقتمنحالتيالإرادة،الخلقعمليةفيالدافعأوالباعثأنتعتقد

لىإيأتيأن(يقولون!ما)الابنالخلائقهذهأحدوموافقة،العدممنالوجود

خلقي!تملوبذلك،قبلمنموجورةتحنلمالتيالخلائقبقيةمثلالوجود

مثلما،ضروريااستخدامها!انللخلقاداةلنفسهاحضرأنهأم؟الخليقة!ل

يقوميصيرنحاتا!ي،يستعملهاأنيجبالتيالأدواتلديهالذيالنخاتيفعل

ينحتها؟!يفيعرفالتيالأعمالبتنفيذ

للرصحاضعأئهأممما133
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لمالدا"الط!

؟وحدهبإرادتهيخلقأنجدأبالفهيليقنهأين!رأنللمرءهل:لئيقل:إرميا

أوضحموسىالطوباوىلأن،هذاين!رأنلأحديم!نلابالطبع:!يرلس

وذلكأخرىبطرلقةتتغلمالخليقةوأن،خلقالذيهوالفهإنقائلأ،هذالنا

نابمجزدأنهيعنىوهذائوز،134.ف!اقئوز،"ليخن:الفه"ؤقال:!تبعندما

المساعدأوالوسيطوجودبسببتأخير،اىبدونبهنطقماتحقق،الفهتطق

الخلققؤةهوالفه!لمةلأن،محددنظاموفقفيعمل-هؤلاءيذعي!ما-

يأبإرادةوليسالموجوداتغيرخبقت،اللهمن!لمةفبمجرد،ذاتهاحدفي

يليق!انفإنفقط.الفهبإرادةتغالمخلوقاتفخلقإذا.الأخرىالمخلوقاتمن

إلىالحاجةلهينسبونإذافلماذا،الرائعةالطريقةهذابمثليخلقأنالآببالفه

بطريقةعنهوعئروااخترعوه!يفنعرفلاالذيالأمر،وسيطآخرمساعدة

وسيطاي!ون!ىضرورئا!انالابنوجودإنقالواعندما،لائقهغير

نادوالوأنهميجهلونأنهمالواضحفمن؟المخلوقاتبقيهطرلقةعنالآبيخلق

أعلىو!أنهيظهرونهفذلك،المخلوقاتضمنيخسبوأنهمخلوقالابنبأن

الآب.منوأفضل

طريقة؟بأى:إرميا

يفعلالابنبينما-وسيططرلقعنمضطروهو-يخبقالآب!انان:!يرلس

13.فاطهزإه!أريذللأبرصبسلطانقالحينما،وأوامرهبإرادتهيريدمابمفرده

العميانوأعطى،الموتمنفزمواقد!انالذينلهؤلاءالحياةاعطىأنهكما

وأالوسيطهذاأناحديلاحظلنهلإذابشيء،يقذرلاالذيالبصرنور

مجدفي-يعتقدون!ما-الخالقهوطبيعتهحسبهوليسوالذيالخادم

الصانع؟منافضلالأداةسي!ونوه!ذا،أعظم

الأمر.يبدوه!ذا:إرميا

سليمه،بطرلقةيف!رواأنبأهميهتبضر-بدون-يستخفونإذالماذ:حيرلس

ماأنناسين؟سليمأنهفقطهميرونماتابعيناشرهوماتجاهوينحرفوا

نفسه،الإنسانيخلقهاالتيالأشياءتلكيممنعانيستطيعلاالإنسانيخلقه

.3تك:ا:ا،؟
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جمدلال!للفابطأالتالثانحالا(حا

تتفير،لاوب!يفيهالطبيعةحسبلهت!ونلاآخربواسطهئصنعقنأنأو

الصانع؟جوهرخصائص

يحدثلالأنه.صحيحأيضاهوالحلامهذاع!سلأن!يف؟:إرميا

مانفسههوالخشبنحآتأوالنحاسصانعيصيرأن،المثالسبيلعلىصلاآ

خشب.أونحاستماثيلمنيصنعه

الجيد.الروحيالاستعدادهذافيكآمتدحوانا،تت!قمبالصواب:حيرلس

التيمثلأعمالأيعملأنيم!نإذاطرلقةفبأى،مخلوقأالابن!انفلو

الجوهرلةالخصائصطبيعتهفييملكالذيوهولهو!يفالآب؟القهيعملها

ي!نلمماحلالوجودالى،جهدوبدونالقوةهذهبمثليخضرآن،الفائقه

يحنلمربماهلأم؟الخليقةىيست!فلإرادتهبمخردآنهحتى،موجودا

!افيةطبيعتهأنطالما،الطريقةبنفسيخلقآننفسهللآبالمم!نمن

؟المخلوقاتلمساعدةتحتاجلاقدرتهأن!ما،الغرضهذ.التحقيق

!ذلك.هوبالفعل:)رميا

بيديه،الإنسار،يعملهاالتيالفنيةوالأعمالالمصنوعاتأن!مالأنه:حيرلس

عينها.وبالطرلقةه!ذا،نفسهالإنسانيعملهماتعملأنتستطيعولاتقدرلا

نأتستطيع،الإل!ثةاليدخلقتهاالتيا!لخلوقاتحتىولافإنهءأؤمنماحسب

ي!ونأنيم!نلا،وقغلخقققدالابنلأن،وه!ذا.ذاتهالفهيعملهماتعمل

خيققدي!ونأو،الإل!ثةاليدخلقتهاالتيمخلوقاتبينمنمخلوقأنفسههو

ليستوبدرجهجوهرهفيهذهالخلقصيهخايملكفهو،خالقاليصيرالعدممن

ذاته.الآبيمل!همفاأقل

يقوللأنهالآبمنبدافعالخليقةخقققدالابنانئقالانهغيرإرميا:

فؤقيالخالالآبت!ننضمبيمنب!أتخفغنشتبيماأخففخغائذي"ائحلآئم

الأغفال"136.يغغل

تحزيفعني!فونلالأنهم،المعارضينرأىهوهذاأنتمامأأعرف:حيرلس

جههمنح!يمهبطريقةفيهيف!رواأنعليهميجب!انوما،الحقيقة

خيقةفقطالهصئعترالابن""لقبادالقائليرعلىردهلىالآ؟هده.كبرلرقاصتحدمانسق01:ا،يو136

بعدها.وما7.048صانطرممئرة
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بةلاا)الح!ا

أنهمفلو.ال!ثيرةبالأ!اذيبعليهيتهمون،التجسدشرفيالإل!ىالتدبير

ومفسزين،الكلمةتدبيرتجشدشروففرينرافضين-غلبهمأ-بالفعلصاروا

الذينأولئكمعيتفقونأيضأانهمولويريدونها،آقوالاىرغبتهمحسب

وصارتجشدقد،الفههوالذيالكلمةبأنمستقيمآايمانأيؤمنواآنيفضلون

ال!لماتمعانىويحزفونالإلهىالتدبيرح!مهيظلمونفلماذاإذا،إنسإنأ

ولحثونمعانىمنيريدونماإياهامعطين،الح!مةهذهمعتمامآتتفقالتي

الواجبمن!انبينمالأنهالوحيد؟الابنومجدطبيعهإن!ارعلىأتباعهم

بصفتهإياهوممخدينعمالهأممتدحين،بالمسيحيعجبواأنالتعساءاليهودعلى

ومعجزاته،الناموسفيجاءماجدأتفوقوتعاليمهأقوالهإنإذ،الفههوأنه

غضبهمعنأعربوابل،ذلكيفعلوالمأنهمإلآ)بشزى(منطقىتتعدى

نأواجبهممنأنفيالاعتقادالىالحالبهمووصل،بالقتل،إياهفهدذين

يخبربخلآ"قذامزةقالوافقدلهذا.تقوىأيبدونذلكيفعلونوهم،عليهيجذفوا

قذ؟ل!اأين"من:قالوااخرىومزةال!ثتياطين"137زئيسيىببغقزئولإلأال!ثئياطين

الفه!اوعسر،صعبأمرآأ!انالتدبيرالإلهىشرغيران.ؤائقؤاث؟1381الخ!قة

حق،إلهمنحقإلهأنه!ونأى،الحالهتلكفيؤجدواالذينلأولئكبالنسبه

:وضوحبليقولانارادوكأنه،مثلناانسانأوصارأجلنامناسئعينوقد

نإوأيضأ،المعجزات!لفيالفاعلإننى!ما،وقؤةح!مةبالفعل"إننى

فيسلطائالىإنبل،عنىغرلببشيءأفتخرلاوأنا،غيرفتسبسلطانى

وإنإ.وحديبىخاصةأعماللأنهااعملأماب!لأفتخرأنالحقولى،ذاتي

المعتدله،!لماتهرغمالذينوهممنهقبلوهقد!انواتما،هذاقالقد!ان

.البشرىادار!همتفوقأمورفيمعهمفيهايتحذثمزةىفيضدهثارواقد

العميقالفهمإلىرويدآرهـلدأوقادهمال!بيرةحماقاتهمعنأبعدهمقدوهو

المعجزاتيعملال!لرلتبأناعتقادهمعنأبعدهم،جدأح!يمةوبطريقة

لاالتيالآبقؤةالىافعالهل!لالمبهرهالنتائجنسبحيث،بعلزبولباسم

الآبفي!ائنالابنولأنبها.يليقما!لالإلهيةالطبيعةفعطيأ،توصف
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ل!"ميللقايمأالثالثانحالا)حا

ناالابنقالفقد،تمامأالجوهرفيواحدأنهماحقيقهوبسبب،ؤتدهالذي

!انلو-أحديعتقدأنيجبلاانهإذ9130الأعمالهذهولعملفيه!ائنالآب

أفعالهي،هويتهعنت!شفوالتيبالفهتليقالتيالأفعالأن-سليفاتف!يره

فأناوأيضاذاتها.حدوفيبمفردهافيهانف!رحينمابشزلهأفعالاىجشدية

المستقيمة.التف!يرطرلقةعنبعيدأيبعدال!لامهذاأناعتقدلا

صحيح.ءمفهذا،اطلاقا:إرميا

معتتعارضعينهاأقوالهمانأقولأ!ادفإنىاذلكالىوبالإضافهحيرلس:

وهم،الآب(مشيئه)دونفقطوحدهبمشيثتهيعملالكلمةأنظنوالو،بعضها

أيضا.الآبيوقرونلابذلك

.قصدكأفهمأناستطيعلالأنى!يف؟لىقل:ارميا

يستردهأنيم!نهألأ-ياصديقي-آخرلشخصشخصيعطيهما)ن:حيرلس

يملكلأنه.يستردهالأيجبأنهفيف!رلأنهفذلك،يفعللمإنوحتى-منه

مناليهمضافهوبلطبيعتهفيالإنسانيمل!هلاوماذلك؟)علىالقدره

حتى،للاستردادقابلالشيءهذاانطالمامنهئشتردأنيم!نالآ،خارجه

؟!بائرةيحدثلاالأمرهذا!انوإن

!يد.بالتأ:إرميا

فإن.عظيمةهيالجنسوحيدالابنتجاهالتقوىعدملأناذاانتبه!يرلس:

فما،يخلق!يالآبمنقؤةيستمدبلالأعمالهذهيفعلبمفردهي!نلم

ؤنجففئةأتافاأناالقبماينففةؤف!ق9معنايقولواأنحتىيضايقهمالذيالأمرهو

جدأالح!يمللرسولالمم!نمن!انو!يفا؟،.انجاطفةت!قتغلياثنطاة

آييتاالل!مقؤشلآخ!ل!غيغفة9قائلأيتبان-صادفاي!ونانلواراد-بولس

ي!ونأنالخارجمننعمتهيتلقىقني!ونو!يفا؟االمسييح"اي!وغؤالزث

كصامميزةحيقةفقطانهصئعبر"الاب!"لقبانول!حقإلهمنحقإلهإله"الابن"حهةمنا!كلاناهووهذا913

.الآبمعخالقأنهنومنفنحنوداقالمطالهراطقةظن

.01:ااكره11

.3:ااكو111
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ل!لماا"الطو

نأوالحقالصوابمنسيونأنهأعتقدولاا؟12الآبمعللنعمةواهئاذاتههو

وأنه،هدفبدونهيالجنسوحيدالابنلدىالخلقصفةبأن،شخصيؤمن

آياه،ؤفبهقدمامفهينزعأنالآبأرادلووذلكالابنيعانيفيهوقتسيأتى

نشط.يقولون!ما-طرلقهاعنالتيالطاقهتلكالابنطبيعةعقئبيدوأن

فيول!ونيش!نانيم!نآخربواسطهينشطفنلأنخالقأ.وصارالابن

الخاصة.لطبيعتهلفرةليستحر!تهت!ونعندما،خمولحالة

صحيح.هذا:إرميا

لايقولونهماأنالآتيال!لاممنسيتقلحفإنههذاإلىوبالاضافةحيرلس:

بالشر.مملؤةسفسطهأنهبللهأساس

تقصد؟!لامأى:إرميا

عندما،الآببشأنمعنايتناقشون!انواعندماأخيرأتسمعهملمأ:!يرلس

حينئذلأنه؟مشينب!لاماهانوهالذي(بالابن)بالمقارنهجدأشأنهمنعقوا

بالآبيليقلاولأنه،وحتقيهكضرورة)خلق(الوجودلىإجاءقدالابنإنقالوا

الخلقعمليهبهليتفممنهأقلهوالذي()الابنآخرخلقلذا،بنفسهيخلقأن

لىإالابنالآبأحضر،فلهذا،يحدثأنوشيا!انالخليقةخلقولأنهذه.

منه.أقلالتيالأخرىالخليقة)بالابن(يخلق!ىالوجود

هذا.سمعتلقدبالفعل:إرميا

شيء!لخلققدالآب!انلواالح!يم"تف!يرهممصيروماحيرلس:

ليسالآخروهذاآخر،شخصطرلقعنشيئاأحديفعلفأن؟الابنبواسطة

ما-بطريقة-ي!ونبلالذاتيهبإرادتهأوذاتهمنشيئايفعلأنالإمانيةله

يرلدماتقمقدإنهترددوبدونسأقول!نت-الأقلعلى-فأنا،اداةمجرد

بالفهيليقلاإنهنقولأنالحماقهمنوسي!ونآخر.بواسطهوليسبنفسه

!ذلكليسوالأمر،لهبالنسبةضئيلةلأنها،الخلائقبقيةيخلقأنالآب

حمقىإلهموالابن"إدبعنوارالال!الحوارفياستخدمهأنبقالذيالمهجلضيتع.كيرل!قادهنانلاحظ!"ا

تقهوالاسكانفإنيالوية،يثهديخاالجحدالاب!عصلأنعلىيركزفحدهحبقي"إلهالآبانكصا

والملاحظالآ!حوهرمىالمولوداللهابنهوللمصنرعوكرنحلوقكيريكودوادفلالدالآبمعالمحةلنايهص

حولحرار:الطرالثالتالحوارفياوالحوارهذافيصواءلالرصبولىرصانلصآياتمذاأسلوبهيىينحدمأنه

.م06،م94صالمقدمة2جالالق،المرجع،الثالرث
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ل!ثبرللق!بمأالنالنانثالحا"

المخلوقاتضمنمنمحسوبهوطالماالذي-ال!ائنهومالأنه.للابنبالنسبة

غيرالطبيعةيفحصونبينمالأنهمالفه؟بطبيعةبالمقارنةضئيلأي!ونلا-

فيعابئينغير،لهابالنسبةضئيلهأنهاالخلائقمنبعضايضفوق،المفحوصة

عليه.ويثرثرونبل،المخلوقاتطبيعةمنيقاسلابماعظمأهوبقنالوقتنفس

رائع.ءمكإن:إرميا

جدتهب!لنت!لمبناوهيا؟المديحعبارات!لمنإداإرميايادعنا:!يرلس

هوالوحيدالابنأنوهو،بهنعترفأنتعقمناوالذيفقطحقهوماونذ!ر

حائنبالفعلهوالفهولأنالآب.الفهمن-الطبيعةحسب-أتىقدوأنهالفه

ل!رجعةوبدونفلتبطلإذا،وأزلئةبدايةبلاهيالمخلوقهغيرطبيعتهوأن

قدلقهالحقيقىالكلمةأننقبلأنيم!ن!يفلآنه.والخيالاتالخداعات

سليمهبطرلقهيف!رونمفنأحد!ليقولولا،مخلوقوأنهبعدفيماضار

نأيمنهلأو؟،الصائبالتف!يرعنانحرفناقدأننا-أعتقدماعلي-

المرءيذ!رعندمالأنه؟صحيحأقولهماأنتنرهل:أسألكعندماتجاوبنى

نآإلأيم!نلاأنه(التبنىنالواقدحثيرلنأن)معفأعتقدالفه""ابن:عبارة

حسب،بالحقيقةالوحيدالإبنهوالذيذلك-يسمعهققو!ذلك-يقصد

!ذلك؟ليسالأمرأنلكيبدوهلأم،الطبيعة

المعنى.هذاإلأالعبارةهذهمنئفهملا،بالفعلإرميا:

حسبالحقالإلهوهوواحدلنابالنسبةهوالفهأنف!ماإداحيرلس:

ىأاسمهإلىنضيفأنبدونحتىإل!ثايعزفأنأحدأرادفلوا،الطبيعة

معآخر،إلئهانقصدأنناالتف!يرجؤمخردحتىيراودنالنفإنهآخر،اسم

3"ا.محتوبهوحما،الأرضوعلىالسماءجؤلفه!ثيرةأسماءتوجدأنه

يحبونالذيناولئكتف!يرفإن،الفهابناسمإلىالمرءيشيرفعندماوهذا

سيضيفونالمعارضونأما،والحقيقىالوحيدالابنإلىمباشرةسيتجهالفه

الباقية.الأسماءإلىإسفا

تقصد9فناس!ا:إرميا

وليسفقطواحدهوبالفعل!ائنهوفنأن،صديقىياتوافقنىلآأ:حيرلس

.83:اكو!11



ا*"ال!لة

الله.طبيعةبمعنىاللههوهذا!ئيرلن؟

معك.أتفق:إرميا

أليست،بواسطتهالوجودالىوجاءتخلقتالتىالأشياءتلك)ذاحيرلس:

؟!ائنات

مشابهةهيالموجودةال!ائناتتلكغيرأنلا؟و!يف،!ائناتهي:إرميا

الحقيقي.لل!ائن

مشابههومالأنجدأ.جيدةبطرلقةالحقيقةتعرفأنكتيقتتلقدحيرلس:

إذاالحقيقيوال!ائن.الحقيقيلل!ائنالطبيعىالمجدماحدالىي!شف

وأبناء،آلهةيدعون!ثيرلنأنمعأعتقدماعلى،الطريقةوبنفسواحد.هو

الآبطبيعةمنمولودإنهإذ،اللهوهوالابنوهوالطبيعةحسبهوواحذاأنالآ

أنهالملائ!ةمعبهنحننعترفانجدأالحسنمنفإنهلهذا.توصفلابطرلقة

المنجرفون،يتضورماحسبالمخلوقاتبقتةمئليخفقلموبأنه،الآبمعأزلتي

المسيح،هوالذيالحقيجهلونانهممعصحيحمعتقدهوهذافرهمأن

آمين.الأبدوالىالآنمناالمجد"إالقدسوالروحالآبمعلهالذي

حبهوهى،الاقدءوالروالآ!م!للا+!الألدصإلالأدصا؟حدأعطاهأيالمحدتهفدهالحوارهذا.كرل!ثبحض111

لىالأعرتةنعايخم،طضمور-!خوزبىد.الفرس!وقتمدالينورحية3اساداوالمخدمهالنالوئىالايمادا

.4002أكنرلرالقامرةلانية9ا1للدراصاترنودكسى9ا1المركر.اليتورحبةالحوصر



لخامساالحوار

بطريقةحائنةهيومجدهاالألوههخواصحلانفي

اكأبفيحماالابنفيطبيعية

الآبا؟منيخصهماعلىيحصلالابنهل

نأ،واضحهوو!ما،حديثنا!لمننستخلصأنيمحنناإذنحيرلس:

سند،بلاهومخلوقأنهالإدعاءوان،2لاحقوقتفيالوجودإلىيأتلمالابن

إلهمنحقإلهوإنه،الآبجوهرذاتمنؤيذقدالابناننعترفأنلابدو)نه

،مخلوقأيطبيعة،مقارنةبغير،يفوقوهو،فائقمجذ،مخذهوان3،حق

تفؤقعنالإنسانفيهيفرأنيم!نالذيالحدإلىيصلتفؤقهأن!ما

ذاله.الآب

نألياسمحذلكومع.سليمةبطرلقةتف!رلأنك،الرأيأوافقكإرميا:

آخز.سؤالااسألك

استمعأنسروروب!لرحببصدراتقنللأني،صديقييابالطبعحيرلس:

علىقادزاي!ونوأنلابدشجاغاي!ونقنلأن.بالحقيقةيتعفقحديثل!ل

تقولهأنترلدماانتف!!مل،مقذسسببهولهذايدفعناوما،المواجهه

خننا"إ.يخيرجالفبنغضرلأن"الأمثالسفرفي!تبقدمااعتباركفيواضغا

وانهالحقيقيالإلههوالابناننقولعندماانهتعرفانيجبإذنإرميا:

3.حالمسيحيةالمصادرصلسلة،الفرنسيةالتربةعنالجالةالعاوين؟

الآب.اللهمعارلمطألهأى!

ا!كلاكلاالكيةلهاقزتالذىاليقاوىالاكلالىقانرننص.كرل!قغزضن،التعالحراراتهذهمنالأولحوارهلى3

28.ص.2ط.جابعدها.وما9ص:انظرالجرهر.لطلهوماواتهالآبمنالأرلاوولادتهالمتحح!دالالنبألوهة

لالآ!.الجرهريةوعلافتهالابنالرهبةلناكيدالفانردهدابنردباحدابفثا.كرلىقبنعبنالحرارهذالدابةيوهنا

بعد.فيصااخرىبنودئلاثسيتخدمألهكصا

3.33:"م1،
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الطام!أ"الط!

الم!انههذهلهفقإن:سيقولونالمعاندينفإن،الجوهرهفيالآبمعواحد

بانواريلمعأنمنبدلاالديهبمايتفاخرأنعليهيجبالآ،تعتقدماحسب

ل!يملكأنهبسببناحية!لمنحاملهوالحقالإلهلأنعنه؟غرلبمجد

الأشياءتلكمن،أعتقدماعلىشيءينقصهولا،منزههوهو،ذاتهجؤشيء

)الإلهية(.الطبيعةتلكإلىبطبيعتهاتنتمىالتي

بطريقةالحزنمشاعرولثيرفيامستفذ!لامكإن؟إ،تقولماذاحيرلس:

نأالمنحرفونهؤلاءاستطاعطرلقةبأياوضوحب!لوجاوبني.توصفلا

ضدنا؟.الدسائسمنالهائلال!مهذالمثليخططوا

معواحدوهو،الحقالإلههوإنهيقول،الابن!انان:يقولونهمإرميا:

يفتخرأنولابد،إلهايجعلهما،ذاتهمن،لهيحونانفلابد،الجوهرفيالآب

الآبمنعليهحصلقداالابنيخصأنهيبدومالأنللآب.بماوليسلهبما

الآببواسطةولتقذسوئمخدحياةئعطىانهقالالابنولأن،الهة!عطية

بالمشار!ة،إلهأذعىقدأنهوايضااالآباللهبقؤةالثالثاليومفيقامقدوانه

نإيقولونوهم.وسلطانهبمل!همعترفامعنالهولخضعمثلناللآبيسخدوانه

(.المقذسةال!تبي)1الإلهيةالأقوالمنتعفموهقدهذا!ل

بالحقيقة،أحاطقدالتجديفمنال!مهذاإن:إرمياياوآسفاهحيرلس:

نحننلبسانمناسئاأصبحالوقتانالواضحمنانهغيرتشولهها.محاولأ

شجاعةب!لونسلك،الفهب!لمةنتشلحاي6،الروحوسيفالرفيدرعأيضتا

لول!ن.ال!لماتبأشنعرشقوناولوحتى،الاطلاقعلىخوفوبدون

اختلطتلربما،ترتيببدونو!انتفيهانتناقشالتيالموضوعاتاختقطت

فإنولهذا.مفهومهوغيرمرتبةغيرأنهاأف!ارناتظهروبهذا،آراؤناأيضا

مناقشةحالةفيوذلكاالفهمسهلأمرهيالثابتةالحقيقةانسيوضحرأينا

وبنظامبالتفصيللنتحذثبناوهياحذه.!كلى!لاتالافترإوتلكالأمورهذه

الدىالاكانلثهىكانتة،كانههلم!ه5أ+كا7ة3أ50ده!+،9+"+الحومرديالآ!معراحدالاسالىحبتة+

أرساهالذىة،كانههله!ق5مصطلحوتمثلالالن.ألوهيةانكرالذىأريرسضدقبل،صانناسيوس.قعنهدافع

توران!،!.ترماس:انظرلل!زيد:نيميما،مجمعاطالىتالودنصفياساسئالذا،الكيةتعايم!اثاليوس.ق

70021نوفصر،أولىطعةلانارلود،مكنةمورب!،حوريصد.مراحعةمورب!،عادد.نرحمة.لالالرثالأكاد

لعدها.وماا.صانظرالأولحوارهيالقضيةهذهلرح.كيرلىقتعزضأنسبقوتد2.اصه.ص!917

.6:17أفسد
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لسكللل!يصالنالنانحطااحا

همهل:يليماأولأمنكأعرفأنأرلدأنيغيرالأمور.هذهمنأمر!لعن

يظنونأموحقيقيةصحيحةأقوالويعتبرونها،الإلهيالوحيبأقواليعترفون

حسبانهم؟فيالأقوالهذهئدخلونلاوبالتاليأنفسهمعينفيح!ماءأنه!ا

7.حقهيالأقوالهذهإنسيقولونانه!اأعتقدإرميا:

الإخلاء:وبعدفبكالابن

الوحيدالابنعني!تببولسالرسولالطوبى!لينجدلهذاحيرلس:

!اقإذالذيآيضأ.يشوغانسيحفياللتيالمرفذافيغإففين:قائلأ

آنجذأ،تقشةآخفىت!ئةيفيما.فتادلأيحونآنخفشةيخ!ميمتنغ،الف!ضوزة!ؤ

تقشةؤضغ،!إتشالبانهئة!ؤؤجذؤإذالئاسيى.شيئيما!ؤضائرأ،غندضوزة

ل!فؤقاشمأؤآغطاة،آيضأاللهزفغةيذلكالضييب.قؤتانمؤتختتىؤآطاغ

ؤققالآزضيىغقىالشقا،ؤقق!مفقز!تبما!ليشوغياشيمتجثؤي!نياش!ا.

الآبأ8.اللبمالمخبزبفؤاتممبيخي!مئوغآنبسناب!لؤينتيركتالأزضبى.تختآ

الم!توب؟.هذامعنىوماإرميا:

زمنيتين،،مرحلتينالىصديقيياهذاحديثهبولسق.يضمي!األآحيرلس:

والتاليةالئانيةاما،إالآب،الفهصورةفيفيهاالمسيح!انالتيتلك،الأولى

العبداشلآخذاوتوآضع-معئنةبطريقة.ذاتهاخلىقد،فيهاالتيفتلك

الطبيعةحسبيمل!هماأعتبرانوحينئذ،الصليبموته!ذاأيضامحتملآ

.----------------ةتم92-صىالمقذتةرآحغ

ناصقتدوكان،الابنألويةفيالمتككينعلىللزدالآيةلهذهاضخداسهفاكرل!.قيكررا.5-ا2:يى

لمنومقبرممهدطريقمثلالكلاممذايكرنانالمصكنس"كانيفول:حيثوافالثالأ،لحوارهلطمااضعان

.قاعندأدجق.ا3.صالثاكالحوارانظر".الحقإلىالكلاممذاويقودممصجحةبطريقةالفهميريدون

تو!ةطيةمنموالالنإنتالواالذينالآريوسيبناعلىالزدلى7()6،الآياتمذهمنالأولالجزءعلىكيرلى

لذلالدىالمحيوعالإنان،والاساللهبينواحدويط"روحدلالرصبولىترلفهصرالأضوالراللهبير

علىيخذدالرسرلإلىا:يفول.كيرل!قانمجدالذا،حاطةيطريفةودلك(،ه:2تيو)االجيع"لأجلفديةلفه

ذإا!دى"أا!الرصكلامحسبفيهاوالتي،الأحيرةزت19هىالرصاطةمعتابالتىالوجدةالفزةاناعتقد،ما

شالر!الااءألهورع!عد(،.صورةآخدانمهأخلىلبههدئة،معادلأبكونادحلةيحىلماللهصإؤفيكاد

علىماعواءكارعيهلدم"الصلح"عاملأالم!ستوبحىالككيصا!ولكىالآبدتةراتهلراصثدةئرحصافل!!

معتصالحراالمشحعن"نطلببولىيقرلولهذا.تو!ك!لانزلككله،يصنعلكى"المواتيماأمالأرضا

التحد،تجلالأولىحالتهفياللةترهـمجدادغتحللاالالانطبعةولأن.المحلخعرلالإنحاد:دا!الله

.22صالأولالحوارا.باوتفه.حدلاممقناو/لأحلحلما9اصحيداأ،لن1ننلقد
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الطام!)االط!

"الاسم!بذلكوأعنىو!هبه.التبنيطريقعنعليهحصلقدجوهرء،وفي

منبلفقطمتاليس،لهالسجوديجبوإنه،اسم!لمناسصهوالذي

ايضا.الملائ!ة

حق.هذافعلاإرميا:

فمزه،المرحلتينهاتينعنيتلمبهالموحىال!تابف!لإذن!يرلس:

!انعندماالألوههسقوفيأي،هذهالاخلاءعمليةقبلالكلمهعنيت!لم

تفتالتيهذهالإخلاءعمليةعنيت!لمأخرىومزة)الآب(،الفهعندالكلمة

يليقلامتواضغاجسذامتخذاأياهفظهزاللبشر،ومحبتهبإرادتهأجلنامن

نأوالقولالف!رفيحمةلديهمقن!ليستطيعإذنالألوهه.بمجد

يفهمواوأنبل،ومعنيينبطريقتينالأمورهذهعنالحديثيم!نأنهيدر!وا

ئظهرونالذينالآخرونيفعل!ماوليس9،لهاالمفاسبالزمنفيالأحداث

ئنسبأنيجبماأنحتى،حدوثهاوزمنالأفعالبينوالتداخلالخلطمننوغا

مايحسبونذاتهالوقتفيالآبمن.اينبتالذيللكلمةينسبوءهم،للجسد

الوجود.لىإصارعندمابالجسدخاصأنهالوحيدللابن

!ما،واحدوزبواحدبمسيحنعترفأنيجبأنهجؤنشكوحيف؟إرميا

الذيالإلهيالمجدعنعديدةبطرقشهدتالتي،المقذسةال!تبفيجاء

وعندماالطبيعةحسببهالخاصمجدههو،أنهعلىتجشدهقبلالوحيدللابن

الاخلاء؟بعمليةيليقمائخلآخذفحينئذإنساناوصاربطبيعتناواتحدتجسئد

تجسئدقبلآيالحالتينعلىتتخدثأنالضرورىمنأنهآرىإنيحيرلس:

حاله.ب!لتليقالتيالأزمنةنفحصأنعلينايجبنهأطالما،تجشدهوبعدالكلمة

!يد.لتأبا:إرميا

الأمرهذالأن،يتداخلانالزمنييننجعلأنالنباءمنسيونلأنه:حيرلس

معرلةجمصأنهتاثلأالمقد!!ال!ضا!آياتلمهمدحيةقاعدةوضاثتدأئايوسالاقديرأدلالدكراحديرصت

الآريوب!اخداياواالمفالةالطر.الآبةاحذدميهوردتالكأوابقكتاشها:رطرالآيةعهت!ستمالذفيالخمر

لداتهوإحلانهتخدهحالال!طسةاللهعرتبلتإمماواتاعهآ،يوس!همهاأساءالشالاياتنلكئلد"ا459لفرة

حذامامأمر!-الصهل!تاكتيير"إريترا-إذالهاصةالقاعدذهذهؤ-كرضأتعرلخدمدا(،.الاسضهوحائزا

.43وهامر02صروثا19الحوار:الطروالأوتات(،0الأرتاتميرإفيفودلامذاالأدلا

+!ا،،،بم،آاحياد"ت!والمشحأدينوا-لالاهـإدالالى!علاتةلهلجصاقي+مداكيرا:استحدءأ-سق

8آ!مامض-(611!!أصالتاحوأرانفرا"\/ثي،113+،،قا،ة
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لع!كلللطلطالنالنانحالا)حا

الحقيقة.معرفةعدمالىسيقودنا

بالفعل.:إرميا

منؤلذالذيالوحيدوالابنالكلمة،نصفأنمناسئاي!ونلاوهل!يرلس:

،ا!ثيرلناأخوةبينب!زادعىقدولهذاانسائاصارالزمانملئوفي،الآب

تليقالتيبتلكوأيضا،الإل!ثةبرفعتهتليقالتيبتلكأي،مغا!ثيرةبصفات

هوأنه12البشرئقنعأن!انتوإرادتههدفهأنطالما،بينناأتىعندماباخلائه

13،خلاصنااجلومنأجلنامنايضااتىقدوإنه،الحقالإلهمنالحقالإله

لح!مقهتشهدانهابلإطلاقاشأنهمنتققللمهذءالأخلاءعمليةوان

خلاماشيء!لفيمثلناصارانهين!رلمانهمعتدبيرهوسدادالفائقة

عليهيجب!انلماذا،الحق!لومعىاقولانويمننىوحدها"ا؟الخطية

بالحقمولودبإلهيليقلاهذاانمعوالتحقير،الإهانةتتحقلطبيعةيتخذأن

يحتفظ!يوحاجةضرورهيمثل،لناهوماعنتخفيه!انولوا؟حقهالهمن

من)أيقبلمنالجسدبهذايتحدلمفلماذا،منقوصهغير!املهبإلوهيته

؟الإهاناتهذهيحتملولجعلهالتخشد(زمنقبل

هذامثلالىتف!يرهيصلفقيوجدانهالأطلاقعلىأعتقدلاأنيغير

مساواتهت!ونأنيحسبلمالذي،الوحيدبالابنجذائعجبلاحتى،اللغو

ل!متحفلأالعبدشبهفيوصارنفسهاخلىقداجلنامنانهبلاختلاشما،لفه

احنا.شذانهأخلىالذممطالمشحألريةعنللدفاعالآيةمنالأضرالطركرل!قيينحدمها8.92:رو1

أ""لأننجقواداخنالطعصلهبيادخلالسوذلكألويةعنللدفاعايفئاايأولالئطراسنخدمالئاكحواره،لط

حسبالقدسبالروحئاليةمزةضكلنامدالميحلأنابه"صورةماجمينليهونواففيمصبقفعرفهمصبقالدير

لصركافهلانثكلاعتقد.كمااناكعى.موعوفةوعيرعفتيةولطريقةالأتقياءلفوسطيفهجالوامئاصورته

.121صالالتالحوار(.المخلوقةوطيقنايتاسبضكلنأخذلكنناالحقيقي

عندماالميحقيامةعلىولرهادكدللائاسيوس.قاستخدمهانسقالذىنفهالتعبيرهاكيرلى.قيتخدم!ا

المقيرةالجموعيقغ.منظررةغيربكيفيما.بومكليرالولاالربينبقؤةالآنيمكلالمخفصكانإن"يأنه:كتب

قدالمحفصأنذههإلىالنكيتطزقتنيوحمديزاللافهلتعالبمهويطبودلهالاكلانليضلوا..الم!كونةكلفي

.دوتعيفاتاليونايخةعننرجمه.الكلمةتخ!د؟"الحياةنفههرأنهبالحرممحارحىالمحوألىبفيامتهاليامةانم

39.عى34/.فصل6.طالآبالية،للدراصاتايارنوذكسالمركزفت!.مورصحوقلص

الإلهى.وعصلهالمتحدالال!ألوهيةبخصوصالا!كادتانودنص!حاءتالتىلالعارات.كيرل!قئمسكالراضحص13

،2002كنولر3،طالراموسدير.المقدسالخرلاص.:العريغررىالقداسفيالصلحصلاةفيالكاصيرددهماهذا11

.222:بطا،:ها4عىايفئاراحع317.ص

.اصلىوردماإلىبالاضافة.الايمانقالرلىبنودسآحرلذا+ا
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الظم!لأ)االح!

ب!لجديرغيرعملهوالاخلاءهذاأنيعتبرلاقنأو.البشريةللطبيعةما

رتبتهاإلىطبيعتتاوزدخلاصنااتغقدالمسيحانيرىوهو،وتعظيمتقدير

؟)الروحبققديس17ذاتهجؤأياهامجذذا16الأولى

!لمةإنقائلاالإلهيالتجشدهدفوضوحب!كبولسالقديس!ررولقد

تحانثغ"من18:إبراهيمنسللخ!لاصلحنالملائ!ةلمساعدةيآتلمالفه

أمينأ!قنبماؤزئيشازجيمأيورلئي،شئيء!ل!إخؤتةئشبةآيئيئبعي

أيضأفؤاشتزذؤالذيمالفخيم!ؤالآؤلآذتشازذقذاإذقالوأيضايفإ"91فا!!

إئلي!مق".2،أفي،ائؤلتشفطالنتةاللتيذالثبالمؤتئبيذل!يئ،كيهقا!ذيلث

وضوحب!ليعرفأنيقدريريدقن!لأنمعالآياتبهذهاستشهدولماذا

ؤتقبقبما"يذييخبما:قائلأالآبالفهإلىوصرخالسماءنحوعينيهرفعالمسيحأن

جم!.قئنذاقفث:حينئذتطفمت.نغخطيبماؤذييخةفخزقةفتخت.أذنتيتشز.تغ

ماذاإذن21،إليياقشيئتكآقغلآنغني.قئوفيائ!تاببذزج

22؟المخلصهالآبمشيئة!انتوماذالنابالنسبةالمملؤبالح!مةالأمر!ان

المنحدللابرمرخفاكلماتهالكاهنبصلىجتالعريغورىالفداسلطللالنصلحصلاةلطعيهاالمبارةهذهتنكرر16

وأردتالمقد!وصبتكوغالفةالعدوبغوايةسقط"وعندما:نجفولالساتطالانسانخلاعىأجلمنعصلهوبصف

.316ص3،ط.الراموسد!ر.المقدسالخولاحى...."الأولىرتتهإلىوتردهتجذدهأن

.4:ل!6انظر13

،2:16عب8

ودلك،حواراتهفيالعبرانييررسالةمن.كيرل!قيتحدمهاالتيلفهاالآياتتكرارعدمالملاحطمن.2:41عب

لبعضهامعطئاحوارمنأكثرفيلفهاالآياتاسقحداميكررنجدهإذيوحناإنجيللآياتبالسبةيحدثعكما

بالمزةتردأالعبرانيينرصالةمنهاالمخدمةوالآيات.فبهيتحدمهاالىوالاصارابقمعيمقوبعذاتضر

يوحناإنجيللآياتشرحه!عركاكانبانه24(.ص)انظرإلبهأصرنامايعفمدوهذا.السابفةالأرلعالحراراتد

عندمايوحناإنجيلمنالآيةلفىالمقابلتفيرهالهوام!!نضعأنحاوباولذاالحواراتهذهيكتبوهواماصه

حواراته.فييتخدمهاوحدناه

04:7-8.ص

ناضىءبغطعلم":بقرله2(2:0.)ير،(الر!راواإذالتلاميذ"فمرحالآيةعلىأحرمرضعلىكيرلى.قيحقق

لاالحطئةيهطللكىالجيعأجلسمزةماتإدوالمح.والهحةالفرحعنالتلاميذ(نفرسى)31لمويمع

فييحفظهموصوفليهرحاءهموضعراالذبنأولئكيحفظتاكيدبكلوهوالأبد.إلىحيهوإذاخرىمزةكلرت

الأرثوكىالمركزالهيد،عدنصحيد.ترجمة.الدينعمودكيرلىللقديىالمسيحقيامةالظر:"،ينقطعلافرح

.22-2صا،9002الابانيةللدراسات
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لسجمهللتابمأالثالثانحالا)حا

وه!ذا،عتا23المسيحبموتالموتيموتأنهوالمشيئةوتلكالأمرهذا!ان

ولصير،الشيطانأي،الإنسانخلقهمنذفيهاتستبقنويهلكالخطثةتبطل

يضيفالرسولبولسأننجدولهذا.ال!رلمالمسيحدمبواسطةلل!لالخلاص

ذإاتذغؤونيونل!ني،نجبيبغفبؤسييطفؤقذا"ؤلأنجلي:الابنعنقائلأ

لأثةالأتدفي.ايخيزالثؤغذينائوقالأؤلياننفب!ؤالتيالتتذياتيمذاءفؤثضاز

لآإذ،ائمؤتىغقىثايتةائؤضيةلأنانموضي.قؤتتيانيفزئمؤضيةئونجذخيمث

خيأ،21.الموضيذاتمفاانتثةتتهاقؤة

منالإلهيالتدبيرسزيتمحتىالمسيحيموتأنالضروريمن!انإنإذن

نأومفيذاحتقيايحنلم!يف.يموتأنمنمقزاهناكي!نلمإذ-أجلنا

ماشيء!لفيطبيعتناوتشابه3هالموتفيهايقبل)بشرلة(طبيعةالكلمةيتخذ

إهانات!ل،الخاصهطبيعتهيجعلهاأنفضلبققيلحقوأنبل،26الخطيئةعدا

الحياء؟حدودتجاوزوقدبللائقغيرهواقولهماأنتتضورهلىأموتعيير؟

الأطلاق.على:إرميا

عنداتخذهقدماأماتجشدهبعدحتىعليههوماعلى!انفالكلمةحيرلس:

البدء27.منذي!نلمفهوتخسدء

الفهم.وصعبعميقتقولهمالأنتقصد؟ماذاإرميا:

أيضاي!نلمآ28؟الفهعند!انوال!لمةاللههوالكدمةي!نلمأحيردس:

الابنهوي!نلمأ"92؟لغائقالىإآتيأإنممتابئنيز!ليالدتالخقيقي3النوز9هو

لمأ3؟إاالجميعقؤقفؤفؤقمن"يأتيألمالآبأ03؟حضنفيهوالذيالوحيد

.الح...المرتداسلالموت...الأمواتلبنمنفامالميح:نانلةالفامةلحنليالاكلانهذاعنالكب!ةئعر

.ا-9:517عب21

.24ص91/فصل.سابقمرحع.الكلطنخثداثنابوس:.قراحع.!

.222:الط،:ها4عص6!انظر

الدءمدأراجةلكىنمالريةصيعسهأد7!يقصد

.ا:يوا

.6:يواأ!

18.:اصوالظر.!

3.31:يو!



ا)الطامسالط!

ا33؟.انغاتيمقدامنففشتأتاأقا9نفسهعنهويقل

المقذ!.ال!تابيقولهمافهذانعمإرميا:

طبيعتهخصائصفإنذاتهاخلىقدالابنأنبسببأنهتظنوهلحيرلس:

تعزضعند،تبديلاصابهاأوتفيرتقدأنهاأوللضرر،تعزضتقدالإلهه

33؟الجسدجؤوهوللتجربة

علىيعلوالابنأنواومنأدركلأني،الاطلاقعلىهذافياعتقدلا:إرميا

أفسأفؤفؤائممييخيسئوغ9قائلأيتببولسالقديسأنطالماتنيير،!ل

الأنجلإ"31.ؤإلنىؤائيؤتم

وأالابنطبيعة!انتلولأنه،الوضوح!لوواضحصحيحآمرهذاحيرلس:

يونف!يفتفترأصابهماقدأنهمابسببضررلأيتعزضاقدالإل!ثيمجده

بسببهادائماالابننمخدأنيجبالتيفالأمورإذن9هوهولنابالنسبةالمسيح

35.فيناوحلتجشدقد!انوأنحتىدائماثابتههي

باستمرار.الابننمجذأنيجببالفملةإرميا

بسببالابنقبقهمالىإبمعنى،الجسديخصمالىإإذنلنآت،والآن:حيرلس

ويدهصبعهآتوماؤضغفعندماولهذا36ملموشاصارغيرالملموسآنإذ،تجشده

ازثبيقائلااعترافجنبهفيالحربةوطفتهيدهالمساميرفيجراحاتمواضحفي

ؤإتيم"37.

اللاهوقييوحناإنجيلمنالآياتالجواتركبرل!.تاشحدامم!حعلتالحواراتلهدهالد!اجةالطيمة8،23:بو

المئحد.الالنأئوهةعندلاعهجمابعقدمنق،تنالعوآبات)5(لصوصشردبحدهوماوطينا،الانقامزا

كارإلى)ولكنلقولهيرحالأبجلشرحهجاتلىآحرموضرلىا،صن!طرلى،1أاسؤاامداعلىكيرلرثبحيى

علىضدادف!نكتواضعهرففتف!نحلك،9إنائاوصار1202()عىلالحزىمهيتا،.داتهوصكلءتدأالألر

كئهومكتفموكاملإذلذلك...حدوربلاعظيمةهيلهالراحبةالكرامةف!نلأحملك،أتضعالدىهوأماداطت

الآب،حوهرذاتمنرمولرداللهعالاكابنمجذاممحدانهورغمشهك،فيوصارلأحلكنمطوصعلإلهكإله

المع،تيامةالظر:(..لذلكالايىطيعتهتسححمابقدرالألهيمجدهصفاتمنذاتهاخلى!زنصه،الرا!ءله

.17عىصابق،مرحعالد-س،عحردللقدي!كيرلر

.8:ا3عص

لأعكالدالألآك!كا!.لأ!.لأآلم!لأا4:ايرحاإنحيلليحاءالذىالتعبيرنفركيرلر.قيتخدمها

الالصلحردبةانعلرخوه"ائمدزك"عبرفائلةالأرلعاءبومنجونوكبةخناملىنفربناالعباراتهذهلفىالكمشةئبئ

332.ص،م3002أبريل،الثاليةالطبعة.العامرالبراموسدير.المقذصةالنوية
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ل!كرللالاب!مأالنالنانءلا)حا

تفغالزلثالآيتهة"إتةوقالتنبأداودفإنولهذا38.مرئياصارالمرئيفنير

الفةافخقالي!قاليضفيؤنمنففيريفا.إقالشتفسيضثئبرقيمنالأزضنؤذغا

الزبأتىقد!يفئةوبأيأيناوإذنفمتىيضفث"93.ؤلآإتئهايأتيأشرق

لموالذي،إنسائاصارقدالوحيدالابني!نلمإن،الأرض!لدعىالذي

مشقةمنوتيمببل،الجسدفيبوضوحطفز،الخلائقمنأيمنمرئئاي!ن

هوأنهمعالجسدىالطعامالىواحتاج،السامرلينقرلةالىغتزعندماالطريق

ؤئوتجذإا"ؤنتخزكنخيا"ب!وقق.4.النبييقول!ماللجاثعينقؤةأعطىالذي

نأصديقيياتستطيعف!يف3".بالجسدالموتواحتملبينناجاءقدانهيقال

تجاوزتقدبذلكت!ونولايتجشدانقبل،الوحيدللابنهذا!لتتسب

الابن؟عنصرلحهتعاليمو!لبل،تقوى!ل

للخطر.إيماننالتعزضهذاقلنالوإرميا:

ناقبل،للابنولننسب،تقوىوعدمحماقة!لإذنعنافلنتركحيرلس:

يشيرما!لأما،طبيعتنايفوقماو!لبالفهيليقما!ل،أجلنامنيتجشد

ل!ه!ذامستأسرلنالتدبير،حسباحتملهفقدالمتواضعةطبيعتناإلى

إلىضيدأخدليس!المجدلهالمسيحيقولوعندما43.المسيحطاعةالىفر

فيجبائشقاء"ا"!فوالذيالإئشانائنانسقاء،منتزلائدتيإلاائسقاء

332.عر.الابقالمرحمعاالنويةالأبصلحرديةانظرراوه"،المرئي"كروأيفئا38

05:ا-3.مز

146.7:مز

17.28:اع

الرثمرتفبهاتذكروالتيالأحياصلراتصالاسةالاعةنطعصلاةنققولالحممةهذهعلىالكنيسةثذد

.كلوتلالالطبعاللامرتلأد..".احلاصالتاسةالاعةوقتفيبالجدالموتذاققن"يا:الصيبعلى

.ه:ا.كو2

السصاء،منالذكلمةنزلإذ"لأنه:بقولهالآبةهذهعلى.كرلىقئعفقيرحنا،لإنجيلشرحهجاقفي،313:ممو

ناالمعضيقولاديقلولاصخصين،إلىئعئمأنالألهيالخصبعدرافصئالرل،الانانابنإلىيقولف!نه

إيخلضرحانظر:أحر".ابىموالآ!اللهكدمنظهرالذىالكلمةوأدواحداسهوالمدراءمنالماحودالهيهل

.291ص.الأولالمجلد00،2!القاهرة،الآلائهللدراساترثومحسى19المركزالهبد،عدد.نصحيترجمةيوحنا،

التىلمطوربدعةلمقاومةوذلكالآيةلهذهنفحيرهفيالخريولوحميالمدعلىئركرالقدي!كيرلىانهناوالملاحظ

لطلكىابصئاالحربتولوحىالعدعلىوكزهناالآيةنف!راستخدمبينصاالمسيع،طيعةفيوضخصبنباليننادت

.الآ!سللاب!ايأزلئةالولادةألكرتالنىأريوسبدعةمفاومةانحاه
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الطامس"لطوا

مننزلالذيهوالجسدانونقول،منطقيغيرهوماإلىتف!يرنايصلالأ

ائنأؤتيذتختلانغدثزاة"قابقولهالعذراءالىأشارقدالنبيلأن4،السماءه

نأفيهنعتقدالذيالحدالىتف!يرنايصلحتىولامجممائوئيلإ16اسفةؤتذغو

طالما،47بشزيرحمفيوجودهبدءعلىحصلقد،اللهمنويذالذيالقهحلمة

وه!ذا48جوهرهورسمالآبمجدبهاءهوانهالابنيصفبولسالرسولأن

فيهذاوىالموصوفوغيرغيرالجسديميلادهإلىوضوحب!ليشيرفهو

منطق.!لمنارفعهيمعالب

تمافا.معكاتفق:ارميا

فيجاء!ماطبيعةب!ليليقفيمانف!رأنعلينايجباذنحيرلس:

نستبدلانبدون،الحقيقةالىمباشرةسنصله!ذالأنه،المقذسال!تاب

حتىولا،بهيختصوماالجسدبسببلائقغيربآخر،باللهاللائقال!لام

عنالحديثفيالبشزلةالطبيعةعنيقالمانستخدماالإلهيالتدبيربسبب

التئيز،عدمخاصئةالوحيدللابننحفظأنعلينايجبل!ن.الإلهةالطبيعة

قيلقدمابعضأنمع91.انسائاصاروعندماتجشدهقبلهوهوأنهمعترفين

الظر:ابكتبنوس.الأسقفإلىجمابعترسالةفيبالنفصبلاتاسبرس.قعبقاوزدالرابعالفرنفيالمالةهدهاثبرت

الأرنركيالمركزالنهبد.عدنصحيود.اليدعدصصرنيلكاملا.نرحمةاثهاسبوس،الفدي!رساللفيالمع

34048.ص.0002بنابر.2ط،الآبانبةللدراطت

14.أ7إش

مريم.العذراءرحمأى

بدعاأتجاععلىللزدساتهاالتيالبرامينكاحدالآيةهذهنف!.كرل!قينحدمأحرمرضعلط3،:عصاالظر

بذلكمنكري!،المقذ!الأسفارفيالالنئدكىالذىغيهوالآباللهنيالطببعيالكلطإنيقرلونالذ-شأونرميوس

لهله،المسحودالقدوساثالوثادنومن)نحنكرل!:.قفيقولالجسد،لطظهرالذياللهكلمةالابنألوهبة

الطبيعيةالخصانمى!مساواةوحودتفزصالجوهرووحدة،الأكلانمنكنعهمالذىالهراطقةحمنرنرعمواحد،حمرهر

تفزضالماواةد!ن،الكلمةالابنعيرالآ!لطوحمردكلمةبتؤهمالذىالهراطقةافتراضإلىفيناف!داالأنانبمافي

:3(.ا)ع!اتنرمه"ورسمحوهره"عورةوهوصيءكلفيالآبمئلالابنأنطالماالاب!،فيذانوجودكلصةايصئا

صارالثالوثأنيعنيوهذاذاؤ.كلصةفيهتفكيرهمحس!صيكردوالاب!للآ!مساوىأنهطالماالقدسالروحوأيفئا

أفابم،ثلالةإلافيهيوحدلا،مركبغربسيطفالجوهرمتحبل،وهدامركئة.الالهيةالطبيعةوأصبحتسداسنا،

إنجيلضرح،(الاتافيبينفبهاحتلاطلاالقدوسللئالوثواحدحوهرهوبل،وأخرأتنومكللينوسبطيوحمدولا

72.ص.الأولالمحلد900،2القاهرة.الآلانجةللدراساتالأرئوذكيالمركزالفبد،عدلصحيد.نرجةيوحنا،

انىالحقبقيالالههولكهثرالنومارأتىإلىبرلا":نائلةاليومبةتشحنها!الأكانكذامعنرفةالكيسةئعر

343.ص.صابقمرحع.المفدصةالابصلمرديةالحصبر.ثيونركبةوحتصا"
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لصلممرللقالطأالثالثانحالا)حا

..هالبشزيةطبيعتهبسبب!ان.الخ.....والحزنوالعطشالجوعمثلعنه

يترآىماوحسب،تجشده"تدبيرلىإالأمور!لأرتجغمثانغيرانه:إرميا

؟.الكلمةالفهماهيهسنعرف!يففحينئذ،حسنأنهلك

أنيلو:الريمأيهاوأسألكاجيبكأنبدوريأيضاأناأستطيعحيرلس:

أنهشنعلمأينومنطريقةبأيفحينئذ،الكلمةطبيعةالىالأمور!لأرنجعمث

خلالمنالإنسانيةالأمورعنيعفغأنأحديستطيعلالأنهإنسائا؟صارقد

!لأحضرالذيوهومقارنهبغيرطبيعتنايفوقفقن.اللاهوتيةالخصائص

عنئعئرأنالممنمني!ون!يف52،وسيطايبدونالوجودالىالخليقة

شيئايفيدكلنأخرىناحيةومنجذا؟ب!ثيرمنهأقله!االذينأولئكطبيعة

حلإيمانسيونبينما.انسائايصرلمل!نه،الفههولكلمةاأنأدز!تلو

القديسلأن،!املإيمانهو،إنسائاصارقدوأنهالفههوالكلمةأنيؤمنفق

الفيما؟"53.انجنفؤيشوغآنئؤمنافذيإلأ،ائغاتغيقلمثافلتيفؤإفنيقوليوحنا

هناكلأنتجشد.عندماالكلمةاتخذهالذيالجديدالأسمهو"يسوعأاسملأن

لمأ،وياعزيزي.الزب"هفمئعينهجديدباسم"وستدغىوتقوللهذاتشهدنبوة

...فزيغياتخاجؤ"لآلهاقائلأالآبالفهبإرادهمريمالعذراءغبرلالالملاكئيشتر

يشوغ"هه؟!ؤتشفينةائنأؤتلإينشتختلينأئتهقا

بالفعل.:إرميا

بأهميةنستهينمنك(عرفتهلومسروزا)وسأ!ونسببلأيإذنحيرلس:

أمزاكادلألهإحلائهطريتةئطهركإلارعهكتتالتيالأشاءالأدةبقولهالابمادهداعلىكيرلرقنذد

صارحبماواحس،الحاصةطمبفهون!صدألىالأضياءهدهثمليمحأناذمنالمولودلل!طصةبالةمخيلأ

محمحرالىللأمورحاصناكالىإنهعهوتيل،امراةمنالجد!ؤيدحيدلإلهمثا،إلاتاصارأىحذا

ترحمةلوقا.إبحيلتفير...".بالروحوتقوىيواص!ا"كاد2:لوعلىالحامسةالعطةانظر:(.الالالىعالة

.052ءصرام،7002افاهرةاالآلانبة،اللدراصاترثوبهيا19المركرالشهبد،عدنصحىد.

:.كيرلر:المثالجاعلىالطرخلاصا.لأحل"الله"حطةكلتلتعيرالمححطلحمذاالآباءي!خدم!اكثنرا

.7.صصالق،مرحعلوفا،إمحبلنفبرا،سكدرى.1

:3.ايوانظر

)س(.2ا"-62

.03:لوا
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!لظما"الطو

ح!يمةوبطرلقةالآمانبقدرنثقآنونتحاشللأمور،الصحيحالفهم

مع،الريحتحر!هاالتيبالقشهونتشبهبل،المقذسةال!تبفيجاءبما

زاسبجين!وئواالأجئاءإخؤتي"يا:قائلأ!رزالرسولبولسالحيمان

قاللهذامرض.أنهولصفهالثباتعدميبفضالفهأن!ماغيزفتزغنرمججقا56

لغفالزلتأزخقفغيفتغواتغيخوئوا.أنأخئوا"ف!ذاقديفاإسرائيللشعب

تجاوزهيم!نولامضمونهومتغير،وغيرثابتهوما!لإنيقتففغ،57.

لنا.!بيرةفائدةويمثل

الرئيس:الموضوعإلىعودة

نأأذعواأنه!الو،هؤلاءيقولهمانواجههأننستطيعإذنطرلقةوبأي:إرميا

فقط؟المشار!ةطرلقعنللابنصارقدبالفهيليقما!ل

السهلمنليسأنه!ما،صحيحغيرفهذا،صديقيياتقلقلاحيرلس:

فإننا،المحبةفظهرين،دقيقةوبطريقةنف!رعندمالنالأمر،هذاتجئب

فإنهم،هذااعتقادهمعلىأصزواانشيء!لفأول.الحقيقةإلىسنصل

الأخرىصفاتهب!لمعترفين(الألوههمجدمنالابنشيحيرمونه!ذا

وعندما.وأهانوهرجموهالذيناليهوديشبهونهذافيوهم،ابنا!ونهماعدا

قائلأ:سألههـاتقارنلاالتيوالمخالفاتالتعذياتهذهسببيعرفاناراد

581.تزخضوتنيمئقاغقليأفيبشتياأبيمجتبمنآزيت!غخممتتة!ثيرة"أغقالأ

58.:اكوها56

.01ا:4ارو7

تهدالجحدالابنأحراماالتىالأعصالأنمو!خاأحرمرضعزالآبةهذهكرلىق.ثرح32،ا:.يو8"

)رايهود:فيقولالألهةبطيعتهخاصةكوفابلالهراطقةأدعىكصابائماركةبالئهطيقماكليئلموبانهبالومية

أعصالهمنعلكلأنرغميقلرهلكىأندفمواف!فم"الآليمعواحد"إنهتالحيناكهانفهمكلكوالمإذ

لكيححارةاخذواحينماأخرىسناجاتوفيبلفقطالآنيحدثلموهذاإله.بالطيةهوأنهتعلنأحراهاالتي

وايفئا.بارادتهإلألماأىيمافيلنانهايضاهذامنظاهزاصارانهحتى:الميحبقؤةحراكبلاوقفواف!كم،يقتلوه

بقرله:بلغاضرن"؟أنتمقتهاكلطاى"بسببلهم:قالباني!الممقولكرإندفاعهمكبحلطفهلطفالمع

الممقرلمنفركا!نإله،بطبيمتيإفيتجيركثرةإلهيةاعصالأع!لتكنلملو،ويقولعصته؟"عكلأى"ببب

اظهرتهقدكنلملرهذاأقولماكنتولكنواحد(،والآب"انا:اقولوانا!!اىحماعكمعندالآنمنيتغض!واأن

ظهرتالتىالقؤةبانلثرلا،الآبمنهىلهماراهاالتىالأعصالإنويقول...صنعتهاالتىالأعمالكلبوا!ة

فيواحدةأضاعلىندكهاالتىلوهية19اعصالأكاكانتظهرلكيبلقرتهغيرأخرىقوةمىالأعمالهذهفي

27،0.743عىصابق،مرحعيوحا،إنجيلضرحراحع:.(القدسوالروحوالابنالآب
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لال!ثديللالال!أالنالث!نحالا)حا

لأخليتبنخشبنغقليلآخلينزخفذ:"تشتاقائلينوقاربغيرفصاحوافغآما

اهتمافائعيمالأيجب195.إذنإتهأتفشكتجغلإئشانؤأئتقإئكتخديف

فهم،المريضالف!رهذامثللهمالذيناولئك،ه!ذايهذونالذينلهؤلاء

الذين،بالروحفيهمالمسيحيس!نالذينبأولئكنهتمبل،منطقبلايف!رون

يصقىالذيبولسفالرسول.قلوبهمداخلالتدبيرلسزالنقيةالمعرفةيضبعون

ورسمصورةهووأنهالجنسوحيدأنهالابندعىقدالفهامامبحرارهغنآ

الآب.بهاءنفسبدقةيع!سالذيبهائهمجطمبسببوذلكختموأنهالآب

صورةي!ونأنلجسدييم!ن!يفنرىأنالجديرمني!ونلاف!يف

لاجسدبدونهوققلأنالشر؟هذانفهمأنيم!نو!يف،لغيرالجسدى

منحان!يفولهذا،معيناش!لاتأخذأنتقبلهيئةلهيونأنيم!ن

توجدآن،رآيحسب،يم!نلالأنهالجسد؟خصائصيقبلأنلهالمم!ن

التيالأمورفإنوه!ذا.وهميهأجسادفيللأجسادخصائصالأطلاقعلى

جؤتحدثالتيمفلتونأنيمنلا،غيرجسذيةطبيعةولهاالحواستفوق

؟.آخرىبطريقةتف!رأنكأمالمحسوسه.الأجساد

؟.هذاغيرخرآتفيرليي!ونو!يف،لا:إرميا

التيالصفاتب!لويوصف،جسديغيرالآبأننؤمنفطالما،إذن!يرلس:

الموصوفةغيرطبيعته-استطاعتنابقدر.نفحصبنافهتا،الخلائق!لتعلو

علىصعتاي!ونلاهذالأنهسبقونا.قنبرأىونسترشدائذر!ةوغير

الابن.أيتتغيز،لاالتيهيئتهإدراكإلىأيضتانصلآنالأطلاق

.بالصوابتتلملأنكحديثكتابع:إرميا

جبلعلىنزلعندماأولألليهوديعقمهأنالفهأرادبماإذنفلنبدأحيرلس:

06،جذاالجبل!لوارتجفالأتون!دخاندخانهوصعدنارهيئةفيسيناء

قنأما.السامعين!لمنهارتقمت،عظيفااشتداذايزدادالبوقصوتف!ان

يقيسواأنيستطيعواأنهميعتقدونو!انواالفهعنبسيطاتضوزالديهم!ان

33.:01ير95

18.ا:9حرالظر6
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لطد!ا"الطا

هذابهظهرالتيوالش!لالهئةفيالفهمجدمحذدين6،باشبارهماالسماء

وصوتنارهورأوهماأنمع،لهمظهرتالتيهيالفهطبيعةأنظانين،المجد

النبي،بموسىمفتخرونوهم!انوافقدالسببولهذا،بأذانهمسمعوهبوق

النبيموسىانقالوافقدولهذاالمسيحبتعاليميسخرواانيجبأنهيظنون

،السماويصوتهنسمعأنمستحقينوجعلناالفهطبيعةاعينناأمامأظهرقد

طريقفيانحرفواوأنهمجهالهفييوجدونانهمالآنالمسيحلهميقولفحيف

قولهيؤ!دأنأرادت!غ!آفولالخق"آلخقوبقوله؟الحقعنوابتعدوافعؤج

في!غثايتةخيقتةت!غؤليشتقيئتة.آئضزئغؤلآقملضؤتةتشقغوا"تغلهم

يرواأنيم!نهم!انأنهومعييماأ62.ئؤمئونآئئغتشتغفؤآزشقةالذيلأن

،هذايفعلوالمالتعساءهؤلاءانالأ،وضوحب!لالآبالفهطبيعة،الابنفي

إذنولهذا63.والدخانوالرياحالناروبينالفهطبيعةبينيربطواأنتجزأوابل

ما!لوزتط6،مفيداهوما!لوباختصارجديدمنالمخفصعفمهمفقد

.12،:.اشانطر61

يغول:توليحهملطوال!الرلثصرتبسواا31ليهودالمحكلاممعنىكيرل!.قيوحح37-38،:هيو!"

أضممحماقةيركدولىفاوسوفيهممعهمكانتالالهةالكلصةأنوتظاهرواغري!،تباهفيالفريسيرنأننفخ)لقد

عورةبهيودبل،لهيومنرنولاالحىاللهكلمةأقوميرفضودوهمبوأخذودلاكبفلأنه.عحيبةحكسة!تقذموا

اديم!سلا،المديهةعيرالالهيةالطبيعةلألى؟الالهيةوتؤتهسلطالهخلالسالحقيفيةهينتهيرواأدويرفضولىالآ!الله

"إدقانلأ:ضخصهإدراكإلىأيضئاالمخثعرويقودنا2(0:ا)روميةياتيهوصااللهيفملهماخلالسإلأنحىندكها

:37،(ا.)يوعصال"9لاناموابيتؤمنوالملإداعصلإدكتولكنبيتؤموانلاالياعحالىاعكللستكت

.03هص.طلقمرحعيوحنا.إمحيلشرحراحع.

اللهتخدأعنتالتىللحميةترشدنائعةصرزافيهايرىيالىومحاولهالقدمالعهدلأحداثضرحهياقلط63

هدهألىلكىكودجناء،حلعلىلارمينةعلىنزلأحالا:لقولههدهالهودافعالعلى.كيرل!قيمتق،الكلمة

الوصفالمائقةالطبيعةرأواأفمظنواالجحوعلأن.المحبهئعثصناأخر،شىءوبىمبقةصورةكاتالحوارات

ارسايأبواقصوتويأن.سياءحلاسملاحتصاعلىوجمعهمحوربحلحولاحلهمالذكطموصلواسطة

يمكرمثلمافكرواهولاءالىأيضاكود.إليهمار!الذىالإلهىالصوتايفثاحمعواا!مظوا.حمعوهالديرهولاء

صوئا""بلصورةتروااولكىكلامصوتصامعون"وألمتائلأ:لوصرحاللهبهيخرلامافهذاالمعارالأطفال

الآبرأياوقدلهنلىمنالدي!ضأما.لهترموااداكأرطهالذىيألىداحلكمقولهتحمظودلاوأنتم12(.:،)تث

سفرعلىاثانيةالمقالة)62(5!ال!(6الأ34)حلافيرا"لامعة"تعيقات:الطر(.كلمتهوقلاالالنشخصفي

0102يويخوعدد،الثابلحدمةالفسهرىالكتا!الثهيد.عدلصحىد.ومراحعةعرضحورجد.ترحمه.الحروج

رأدط")منلعبلسىالمحلقوللاهوتئاممهونا.كبرلرقويعطي،الكرازةلحدمةالبهريىليتإصدار،1-189ص

الله-سواألىالقدمالعهدرالثعىبطبعلمولهذاالال!فيهىلثهالحقيقيةالرؤيةأدعلىمذدأ"الآلىرأىفقد

.168-ا66صالنانالمحلديوحا،إنجيلضرح.الطرالصرتاوالارحلالسحغفبمارؤبة

هذهليرومنالحلاصىالمحوعملالالهىالتخدسزلرحكثبرةئياتأثهاجوس.قا!نخدموادسق61

يرىإدلتلاميده،بعنىالدىالصاعالممنماد)وكما:ديفولنلايدهنحاهالصالحالمعتمبهيفومماميالشهات

ه!!ا،ألطاموزاويعتحهممواهمإلىيازلمانه،إدراكهمفوقتمواالتىالعلوممنيتفبدلامبملعمئاان

المؤمين-ئحلصالىاللهاصنحىبالح!3اللهيعرل!لماللهحكصةولمالعا"إدكاربول!يقرلكمااللهكلمةفعل
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لممهـلسللقاليأالثالثانحالحا"

بالذيتلبيئؤمنلي!مقبيئؤمناقذي9قائلأ،باللهيليقماب!لبشزىهو

الإيمانأنوضوحب!لمعناهوهذاآزشمفنيإ65الذييزىيزانيوالذي.آزشقني

!انالكلمةانومع)الآب(الفهبطبيعةايضئال!نإنسانبمجزديتقققلا

أوضحفقداخرىجهةومن66.فقطوحدهبهنؤمنأنينبغيلاأنهإلآ،متجشذا

الجوهر،فيواحدأنهمابسببوذلكشيء!لفيتماقاالآبالفهمثلأنهالابن

بحلوئعرفئرىالآبولأن671.الآبزآىققذزآني"الذيقالعندماوذلك

والابن،الآبجؤمشتر!هخواصتوجدفلهذا،الابنفيوبفيرتفييروضوح

قدالابنأننجدولذلك،الواحدهالإلوههخواصذاتهيئعتبرأنيم!ن

هوكمالي،68،قفؤلذفؤؤقالكقفؤليفؤقا!ؤ!لقائلأالآبنادى

يوجداو،الأصلعنيختلفشيءيوجدلاحيث(96)الصورهالأيقونة!ؤالحال

الصورهبينما،بالطبعاقصدوانا،الأيقونةفيهوعمايختلفالأصلفيشيء

وهوالتلاميذأحدأرادعندمافإنهلهذاالهئة.فيوتشابهتطابقمنوالأصل

"يالهقاليسألأنالابنعنواضحهمعرفهلديهي!ونأنوبدون،فيلبس

فغ!غ"أتاالمسيحاجابه،لياقهبدونسؤالهو!انؤ!فاتا"07الآلتأيىناشئذ

ألشت...7،الآتازأىفقذزآفياللتيكيفبسقاياتغيرفنيؤتغفذتةفذ؟زفانأ

فلفى.موريرحموزيفدكتور،وتعليفاتاليونانيةصترجمه:الكلمةتخدراحع.2((أ:اكوا)الكرارة"محهالة-

المعى.نفى.كيرل!قيكرروها.3،عرا:ا5فملالثاماالطبةالآبايخة.للدراساتالأرثوذكسىالمركر

.4-ه،،:ا2يو

أرصله.الذيوالآبالجحشدبالاسلل

.1:9،يو

17001.يو

اللهفحلق...صورتناكبناعلىالانار"لسلالقدمالعهدلطوردتصبرهو)صورة(ة"اع"""7إيقونةتبر

عفبدةاللهصورةعلىالانسالىخثقعفبدةونمل27(.ا:26،)نك"حلفهاللهصورةعلىصررنه،علىالألاد

الكلصةعكللمهمالعقبدةجمدهالايمادأمةالكلصةتخدكتابهلىائاجوس.قوبثرحالمجيا!كلالنارأصاسبة

بوحدألهالملاحطةونجدر.ا313804،الفصولسالق،مرحعالكلحة،نحدأنظر.وشائحهالحلاصىالمتحثد،

لايك!سلاانهيزكدولىفالآلاء"اللهصورة)بثال("علىو"الله"صورةالنعبيري!لبر.الآلاءتعابىحسب.فرق

مولودسهوإلهوحبثالد""صورةمودفط"الله"كلصةفالاس".الله"صورةالاسادأتجارحوال19شحال

الصورةلىضءبوحدلاأنهكرل!.قهابوصحكمااوللآلىالوحبدةوالحفبفةالطبعبةالصورةدهوالآ!حوهر

.الصورةفيهوعصابحتلفالأعلنشيءبرحدأوالأعلسبحنلص

.8:ا4يو

الجوهر.رلهمساليوهرالآ!"صورة"هوالالنألىبسب
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لطام!أا)اال!ا

نأوحقيقةفي!72.ؤالآبالآب!ؤآئيضذفوييفي..ؤالآتالآب!ؤآناآئيئؤجمن

المزاميرقائلأفيا!لرنمواضحةبطرلقةعنهاغثرقدالآباللهأ!وجههوالابن

فغبزايقولآخرموضعوفيآفزفي"73.آيخنؤنجهكؤمنزوجذمنآذضث"آين

بواسطة75ختمناقدلأننازفي،71.ياؤنجهكئوزغقيتا!ازقغبهالمؤمنينئحلعن

ماوهذا،الابنأي،الآبصورةمشابهينن!ونأننقتتىليالقدسالروح

قشودت،بؤنج!الزلثمخذناطرينجميعأ"ؤنخنبقولهبولسالرسولأكده

من!قامخلإ،إلىمخل!جمنغينقا،الصموزةتفلثإلىنتغيز،مزآةفي!قإ

الروخ"76.الرب

الآب:وختمصورةهوالابن

الآب،الفهوشبهوصورةوجهأنهالابنذغونالوحتى،يقالالنإرميا:

صورةهوالابنإننقوللالأننافيها.نتناق!ث!التيقضايانافييؤثرلنهذافإن

،هذهالأرادهوحدهفبسببوبالتالي،الإرادهنفسلهإنبلالآبجوهروشبه

نفسه.الآب-مابطرلقه.يرىالابنيرىققفإن

سطحيبش!ليعزضونهؤفغبالغرائبومليءطفوليتف!يرهذا:حيرلس

يم!نوانه،الإرادةهوالآبإنيقولوناذنففغ.هذاايضاحاجذاالسهلومن

9637:مز

القدسالروحفملعلىاثاسبوسالقدي!ئدد،الروحمحارديتعاليمضدالقدسالروحألرهبةعندفاعهسياقلط75

سرايود،الأسقصإلىالقدسالروحصالرسانلالظر:"االمشحة"".و""لالحتم"ويصفهيالوهيتهينهدالذىفيا

72،ص500،2نوفبم.الآلانيةللدراصاتالأرنوكسالمركزالثهيد.عدلصحيد.،تاوضروسمرريرد.ترجة

عررةماميننكودأدنقتىادإمكانبةألىمركذالفهالمليم.كرل!قيكزروهنا.ا73111،121،31،

الدلالةدوالأحماءلينمنأدبالذكرالحديررمن.اللههولكونهالفدسبالروحمحتشاإلأننانىلىالابن(ممطالآب

يثبناالدى":يقرلحبثالرسوللول!رسانل!حاءماعلىإسنناذا"خم"،ندعىانحاللسودية،اللاهونجة

وايمئا2022(اا:كر)2"القدسالروحعربرنوأعطاناأيفثاخنمناالذىاللههومسحناوقدالمسبحلىمعكم

13:6،رك1،،2،.امل:راجع:القدمالعهدلىالمصطلحلهداكثيرةإشاراتتوحدكما)1!ا:13014(.

المعموديةالكيةأباءدعىولقد.51،48،06:االأولمكالير:9،306حز36،:28حر:13،9خر6:8،تث

ولأضايملك!االذىواللطادمليهتايوكدحتم9!احتضاالمعصودية)ذعياالنزيزى:غريفوريوس.قفبفرللاس

الجدىعلىالعلامةترضح)كصا:لقرلهالحتممعىالممدهىرلرح.المعصوديةعن04مقالة(الألديةالحياةعرلون

هرالفدسالروحعرلودايخاصم!دا...البهودحمةهوالحنادأدوكماالمرمبرنحىالفدسلالروحنحتمهكدا

النالة.كورنثوسلرسالةتفرهعلى3عطة(حمتا

.381:كو762
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يمهـل!للقالط!الثالن!نحالحا"

يريدونمتمايز!يانهوالآبأناعتبارهمفيأو؟المشيئةهوأنهعلىيفقمأن

؟الإرادةإليهيضيفواأن

تدركالذيالوقتفيبسيطةالألوهةتحونأنيم!نو!يفإرميا:

الألوهةست!ونالحالةهذهفيلأنهمتمايزلن؟ومشيئة!ينونةأنهاعلىفيه

متحامل.واحد!يانفيجزئينمن-مابطرلقة-ومخونةمز!بة

أنهتؤمنوأنتطبيعتهفيبسيطهوالهيهومافطالماوبالتاليحيرلس:

واحذا.ومشيئتههوي!ونفحينئذ(.صحيحهذا)ورأيك77تر!يب!ليفوق

الآب.الفهطبيعةاظهاريقصدفإنهإمشيئه!المرءيقولوعندما

ضح.واهذا:إرميا

!يانفيالأف!ارتوجدمثلما!يانداخلتوجدالمشيئةول!ن:حيرلس

نفسهاالمشيئةلىإيضيفلاهذافإنيشاءلاأوالمرءيشاءفأن.الفنيةالمشغولات

أنكأم.المشيئةتحمنبهالذيالأخرالحائنإلىيضيفبالحريل!ن،شيئا

ذلك.غيرترى

.تقول!ماتمافاإرميا:

لشخصضيفاقدووجودهآخر!يانداخليوجدالآبف!يانإذن:حيرلس

بلتعقيذاوا!ثرمر!بة!ينونة.تقولماحمسب-لدينايصبحوهناآخر،

مشيئتيانطالمالنفسهوليسآخرلشخصيصبحعليههومالأن.لائقةوغير

داخله.فيتوجدالتيوهي،لههيالآخرمشيئةبينماليهي

وغيرالبسيطةالطبيعةذوال!ائناتتملحهماأناذن!يفإرميا:

دإبفولهمالهراطفةبذعبهماوإن.الانفاملدايةهرال!بهببلأدال!بهبصيفلولايفملاايطبتهيببط

ولفد.الانفاملدايةهوال!بهببأدإدئركةهىللسيطةطببعةليستاذطبعةأنمصاهتفشصهبمك!اذحرمر

الحوارانظرليطة(؟اطبةإكااذطيةوع!فقد،الأمرهدالرحالأحرىكتالاتهيكيرل!.قنعزعىأدسق

الجرهرا:بآنالرصفهذالف!رئعطىأحرموضعوفي.901صالابقالمرحعفركة()عيروأكا،01صاالاث

لىلطاللهأنيدكروايصئا72.صالأولالمحلدصالق.مرحعيرحنا،إبحيلشرحالظر:ئركبأوكبرليطالالهي

"الطبعةبفرلأحرموضعوفي،5.ر3هاش901صالطرمهـكبة"طيعةنملكنحىلشامركىوعيرطبفه

للدراصاتايأرئودكىالمركزحكبمسبدد.نرحمة.الفدسالروح(لومبة".مركبةعرلشطةطيعة،المانتهعيرالالهة

تعنىلاالآ!حوهرمنالالنولادةانوأوضحجقتدأثناسيوس.قانا!ديرومن.17ص7002مايوالآبائية

)الأكلاد(ولي!كفزا.الماركالجوهرلذلكتقيمولا)شيير(لصعصلشتالولادة"إد:فبقولاللهلجومرتفيضا

لحوهرتقسبئاولانغبيرهذايعىفلا"مرلود"و"الر"إلهلقولوجصاحوهرهداتسمولردؤند،لتهبكوداد

للدراساتالأرنوكىالمركرالثهيد.عبدنصحىود.كاسلصصوثلأ.ترجمة:الآ!لوصيينصدالأولىالمقالة"الله

62063.ص2002الثانيةالطبعة610:فقرةالحاصالفصلالآبائيما.
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الطمطا"الط!

عليه.همعفامختلفاي!ون،المز!بة

منبعهاهوالعقلأنطالماالعقلمنتنحدرأنهافمع،المشيئةمثلحيرلس:

للحر!اتالأولىالعفةهوالعقللأنبالف!ر.اليهتتجه،لهاوقاعدةو!جذر

المشيئةلىإتؤولفهي،والأف!ارالحر!اتنوعيةأما.فيهال!ائنةوالأف!ار

لأن.النقيضإلىتصلانيمحنوالتيالحالةحسب!ثيزاتتش!لالتي

أننختاريجعلناماوأنالشزنفعليجعلناماهوليسالخيرنفعليجعلناما

إنهأعتقدإذنذلك.ع!سهومانختارأنيجعلناماهوليسح!ماءن!ون

الآب.!ينونةتمثلالمشيئةاننقولأنالجنونمنسي!ون

ه!ذا.سي!ونحفاإرميا:

،التناقضاتهذه!لتحويذاتهاحدفيالمشيئة!انتاذاإذنحيرلس:

الاعتقادلديهي!ونباستقامةيف!رونالذينهؤلاءمنشخصأييوجدولا

سيدركلنالمشينةهوالآبي!ونلنحينئدت،ه!ذاهيالفهطبيعةبأن

وفي،نفسهاطبيعتهومنمشيئتههوالابنوسي!ونخاصوجودلهأنعلى

طبيعةهيبلهؤلاءيدعيمثلمامر!بةالإلهةالطبيعةت!ونلنالحالةهذه

بطبيعةالقهحباهمقن!ليدر!هانيم!نالذيالأمر،بالفعلبسيطة

هيالإل!ثةالأمورلأنفضولحلفصاعذاالآنمنوليتوقف.ح!يمةبسيطة

العزيز؟صديقيياصحيخاهذاليسأو!لام.أوتف!يرايمنأعلى

هلالآبوارادهمشيئهالابنتسمىأنكبمال!ن،تمافامعكاتفقإرميا:

المقذس؟ال!تابمنبشهاداتتقولماتثبتأنتستطيع

مقنغارذايعطيناأنيستطيعالنبيداودأنأظنلأنيلا؟او!يفحيرلس:

هذهوسيثبت"78.تهدينيبارادتك9قائلأالآبالفهمخاطئاينشدلأنهوقاطغا

خيقتالأشياء!لأليست.أخرىب!لماتالحقيقةيشرحعندماالحقيقة

القديسيذ!رماحسب،!انمماشيئاي!نلمبدونهالذيالابنبواسطة

------97؟)يوحنا

لهكلوإد،الجوهرفيالآبمعواحدهوإذالاسألوهيةصواضحةتعاليشاالآيةهذهفي.كيرلىق-سى3.:ايوحا93

المحلوقاتضىهمالرف!ررطيعتاحهةمىالئرعنعانحتلصفهو،الحقالالهانهدوسأنفحياللآبما

لالال!-الحاصةالالهيةالكرامةالانجيلى)يفع:الآيةهذهعلىتحيقهيىويقول،بالنعمةالهةدعواوإنحتى
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لعجميللفا!أالنالنونحلالثو"

لفعل.با:ارميا

قائلأالأشياء!لخالقالآباللهالنبيداوديفخدآخبرمزموروجؤحيردس:

الابنيدعوبالقطعوهوصتنغتآ،08،بج!قبما!ازب)ياآغقاقذآغطغقا9

الله.ح!مةهوأنه

هذا؟يعنىوماذا:ارميا

،غيرهآخرامرهيليستاللهمشيئةانطالماانه،صديقييايعنيحيردس:

المم!نمني!ونف!يف،الححمةهوالابنوان،ح!مةبدونهوأنهأو

بطرلقة-تحؤلقدالآبانمعناههذالأن؟مستقل!يانللآبأنئدركأن

!انانهلو،ححمةوصار)أبا(!ينونتهعنتخقىقذوكأنهالابنفي-ما

هوالوقتنفسفي!انول!نح!مة.لهاي!ونانبدونفقطمشيئةهو

قده!ذاالابنأنوهوآخزشيئااضيفانويمحننى!له.العالمح!مة

نفسوفيوالمشيئةالححمةنفسههوانهطالما،لنفسهوشبيفاصورةصار

ومشيئة.ح!مةيدعىالذيالآبصورةهوالوقت

الطائشه.الأف!ارهذهمئلعنفلنبعدإرميا:

صورةهوالابنأننؤمنإنناوطائشه.منحرفةاف!ارهذهبالفعلحيرلس:

الآباالفهأرادهنفسلهأنإليهنضيفأنوبدونالآباللهلجوهرمطابقة

اللههيئههوأنهإياهحاسبين،الخليقة!لمنأرفعأنهنؤ!دأننستطيع

الواحدهالأرادهلهانوبسببالآب.لفهما!لالطبيعةحسبلهالذيالآب

حسبللآبما!لفإنوه!ذاالآباللهصورةهو)نهيقالفلهذا،الآبمع

....الآفيزآىققذزآنجي"افذييقولأنفييترذدولمايضاهولهصارالطبيعة

ولذلكأيضاالابنيخصالآبمجصعاكللىان.ؤتدهالذىاللهالجوهرؤواحدانهلبهلكامليوصغلكى-

تلت"أناالكلماتحسبوحدما،بال!محةلاتعطىالتياملويةلفنالكمنوالسالحقالالهأنهنومناديجب

الابجلىيقولوعدماكان"بهثيء"كلن9تمائا،ذلكفغرهراما6(820:)مز"كلكمالعلىوبنوالهةأنكم

الالنلواسطةخيقندضىءادكلنوصولأننا...مهصاكادالكاناتمنايي!ىلافهوكالى"لهشىء"كل

نعزهـألهبل،المحلرقةالطانعضحنلي!لألهتمائاكيرهاهوبل،المخلرقاتمعكلكواحدمحبهأننطعفلا

78.صسالقمرحع.الأولالمحلديوحا.إنجيلضرح:انظر(الحقالالهبالطيعةوحده

.س24:ا40مز
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الطام!"الط

ؤاجذ،82.ؤالآفي"آتا8...فيأاؤالآتالآب!ؤآتاآئي

تناسبالتيالجرلئةالأقوالهذهاننف!رانالغرلبمنانهاعتقدلاوإني

حتى،داودبواسطهرأسهعلى!تاجلهئعطىأنيم!ن!انفقطالابن

الآتأزآىققذزآيخيآئذي،فيؤالآتالآب!ؤآتا9نفسهعنيقولأنيستطيع

معالمشيئهنفسلهي!نلمالنبيداودأننعتقدربماأوؤاجذ!ؤالآثآتا9أو

يشىنجنذاؤذؤتجذث9داودعنمتحذثا،لصموئيلمزةقالالربلأنالفه؟ا

ضثبيئتيإ83.ئحلشيصئنغافلتيقفبىخم!بزخلأ

أ!يد.ليسل!نالمحتملمن)رميا:

هزلانعلىواضحمثالهذاو!لامهم،صديقييامستحيلهذاحيرلس:

تخفرأنالهزيان.بدونهذابمثلينطقون!يفأعرفلاالذينالمعاندين

يجعلنافلنامعاالآبالفهيريدهمافعلناأواردنالوحتىلأنهخجلأ.وجوههم

الجوهرنفسلهاالتيالطبيعةلنفسفقطيحدثهذالأن،لطبيعتهوشبهصوره

شيء.!لمنهتستمدالذي

الله؟صورةعلىنحننصبحانيم!ن!يفحينئذإرميا:

اصبح"8الإلهيوالختمداخلنا!ساكتاالابنلنالأنهذايحدثحيرلس:

أما.الابنبواسطةالفهصورةعلىصرناوه!ذا،يخنىىإيانامانخافينا

نفوسناداخليتضورفإنهال!لعلىهـلسمويعلواوالذيالابنأيالآبصورة

الذينغلاطيةأهلالىي!تببولسالقديسفإنولهذا،القدسالروحبواسطه

يتضؤزآنإلتىآيضأب!غآتقخضقاتذينآؤلآبي!ياشرورهموراءانساقوا

14:9-01.يو

وي!قاثمينة!الآبسعالابنوحدةعلىدليلواعتبروماالآيةمذهفهمالآريوصيودأصاءلقد3..:ا.يو

قانموالابنبذاتهقائمهرالآ!أن)نومى:لقولهالآيةلهذهالصحيحاللاهو!المعقكيرلى.قيوصثحلهذاالجرهر.

احتلافاىبهدونترىالقدرةهذهانحتىواحدةتدرةلهصاألىأيصئاوعارفينفهالجرهررالاثنيزموحدينلذاته

فهمهمابمك!،يفهمألى!بفيماهوالحوهر...وهذاوحدةإلىيشير"واحد"وبكلصةالآخر.فيالواحدكصالط

لأنجرهرطا.وحدةعلىللاثمةوحدةعلىبرهارانهيمىلافهداراحد،(،والآ!"انا:القولمنالآرلوسيولى

!همواهداكصالالقدإلهي!صلموالمح.للآبماووانهاللهألهلفعنتكتمالهالفولجمدافهحرااليهرد

742.ص.صابقمرحع.الأولالمجلديرحا.إنجيلضرح:الطر3(

.13022أع

.2.صالظرقبل.سإيهأشارانصقما.ككللىقيكرر
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لس"ميللظ!أالنالثانحطحا"

8.كي!غ!هاندمبيخ

رائع.ال!لامهذا:إرميا

ومشيئهأرادهصورةهوالابنإنيقالأنوسخيفمعنىبلاءمانه:!يرلس

ارنىيقلولمالآب"أرنى9قالفيلبسلأنجوهره86صورةهوإنهوليسالآب

قن9فقالالآبصورةأنهبصفةنفسهعنتخدثالابنأن!ماالآب.أرادة

الواجبمن!انبينماإ.ذاتهالآبرأىفقد9الآب)رادهرأىققيقلولملمانيرآ

قالهقدمايقولالآ87،غشفمهفييوجدولمي!ذبلمإنهعنهقيلفقعلى

يعرفهوالآبالآبيعر!فقطهولأنهل!نه!ذا.بالفعلهوي!نلمإن

88أقنومرسمهوأنهبل،الآبلأرادهورسمصورةهوأنهليس،نفسهذعىفقد

الآت".زآىفقذزآييآلذي"وقالؤلدةالذيذاك

أسبائاولديناالإيمانبهذانؤمنبأناقتنعناقد!ناانلحنإرميا:

نسلكنحنوهحذاعينهاالحقيقةطريقعنايمانناصاروأيضالهذامنطقية

علىيحونقن:الآتيسيقولواالآخرلنانفلتعلمهذاومع.السليمالطرلقفي

لهي!ونانيمحنولا،أقنومهنفسفيبالقطعيوجدلنفهوآخر،رسم!9

يوجدالابنانفلو.أخرىذاتخلالمنفقطئدزكل!نه،الخاصأقنومه

.الخاص!يالنهلهي!ونلنإذنفالابنتعتقدونماحسبا!رسم،اتنفي

اليونانالأصلفيهي:3(ا)عبحوهره"ورصممجدهكاءهو"الذىللآيةالبروتبةالزبةفيالراردة"رصم"كلط86

يا"!57*اع"كلمةهىللفدب!كبرل!البولاليالنصر"عورة"لكلةوالمفالل"عورة"كعنىك!"ء"*7لأم

"5+5..لم!ه+.8لأهولاة،5!4-لم!ع+كا43148راحمع""إبفونة

.2:22بط87

عبهااشدالنىحذاالهامةالآباتمنالآ؟هذه7*هم!*لأ4م؟ش44!5+دا.!دداعنه،نكا3،:اعبانظر88

شرحهاعلىوعملواالدفاعيةنصرصهم!بكرةوردتلهذاالجح!د،الابنألويةعندفاعهمفيالكميمةأباء

الآبةهذهوردتولفدنخد.عدماتتعترااذوكلمةالابنطيمةألىليانإلىكلهاكدفمتعذدةصيافاتفي

الذينعلىردهجاقوثي.ا.اصالثالثا!رار2،.صالأولالحرارراحعالابفةكبرلىالقدصحواراتثط

تاللأ:وتألالآبةمذهكرلر.قاضخدم،البسيطةالأبىالطيعةن"الولادة"و"الخلق"صفنىببنبخلطون

إمتازكلكيكناإن،الآلياللهحومروجماءعنهئعبرلاالذيالمحدر3هوالابنأننققدأنكلكن"كي!

ضسئحبوبدلكالآ-عنطينهزنخلفاكانإنأوحوفاءمجزدكلصاتولادنهإدكانتأومولرذا،كوله

لذلكنيحةونضطرالمخلرقات،باتيض!نأيفئاالآ!نحسبانمن!كعناالدىماالحالةهذهورالمحلوقات؟

الالقالحوارلنبير".أيفئاحاضغاحرهرهورسمصورنهمادامللتغييرنحضعالقالكائاتلاقيثلالآبلعنبرالى

الآبسمولودهوإذالآبسلهاثهودالالنارئه"إدأيمئا:ويقول.601ص2،ط،جاصابقمرحعص!66.

انظرالحفيفةهدهلأيصاحوالثاعالثسىمنلو!طىذلكلاثاتالالفةالآ!ةلمىوبتثهدبالطيمة".أرئا

.66صالارالحوار
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لطاممأا"الط!

المقززهالأشياءضمنولخسب،واضحهوحما،لهئرثىأمرانهحيرلس:

أوالمجانينهؤلاءمثلمنو!املةواضحةبطرلقةأمزاالمرءيفهمأن،للنفس

يضعونبينماالتافهةالأمورإلىيميلأنبل.الفهمينقصهلأمرأهميةئعيمأن

نفهم،أنغيرالمفضلمنانهأم.للنفسالمقززهالأمورمقامفيالصحيحةالأمور

للغايةمستحيلأمرهوالبشزيةعقولنابواسطةالابنطبيعةادراكعمليةأن

لاالرلثمجد9م!توبهولماطبقالأنهبه؟تتعلمءمئحلمنابعدوهو

المعرفةإدراكفيننجحشديدوبنر!ا!بيربجهدونحنبال!لامإ98.ئفحص

،صورةن!ؤنال!ثيرةالمعانيخلالومن،أفخارناونستجمعمرآهفي!ما

أنهبسببل!نراسخا.إيمائاهتانريحأنناالأ!لغز.9،تبدوأنهاومع

ما،والفناءالخلقلفعلئيتخضعالتيوال!ائناتالمخلوقات!لبينيوجدلا

يحيطمابالغةبصعوبةندركنحنفلهذا،والمقجدهالفائقةالطبيعةتلكيشبه

فييفيدما!ائن!لمن.الضرورهحسبءالاعتبارفيآخذينالطبيعةبتلك

عقلمننملكماحسب-ن!فلا،باشبارناالسماءنقيسو!أننا،إظهارها

هوالابنانقائلين،عقل!لتفوقالتيالأمورتلكالىننطلقانعنصغير-

نأوبدونل!ن،المقدسال!تابفيدعئيه!ذالأنه،وح!مةوحياةنور

وقدعديدةصفاتللابناننقول،غيرالموصوفةطبيعتهالأسماءهذهأحديخد

لحن(19،)غيرمر!بةبسيطةالابنطبيعةلأن.!املواحدفيمغااجتمعت

وصفهالى-مابطرلقة-ننقادفنحن،الجوهرحسبالصفاتهذه!لفيهلأن

ئدبىكأنفلابد29الآباقنومرسمهوالابنإنيقالفعندمااذن.الخاصةبلغتتا

ؤتذه.الذيصورةهوإذ،بهمرتبطانهبل،الآبعنمنفصلغيرالابنأن

بطريقة-تف!رانفلابد،!النورئشعالذيمجدهبهاءانهأيضايقالوعندما

أنهحتىولا،أقنوميتهعنبالمزةيتخفىانبدون)ولادته(خروجهطرلقهجؤ-ما

.س252:أم98

12.ا:3اكوالظر9

!يحةيصصوهناببطةطيعةهىالألهةالطيمةأدمى228صفيعهنحدثادصقماق.كرلريكرر19

ليطة.طيعةلاكا-اللهمربكرله-الاب!

.3:اعبانض
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ل!جمهللتابماالثالث!نح!لحا"

الابنطبيعةلأن.وحدهبذاتهقائمو!أنهيظهرحتىالأقنوميههذهجؤينحصر

منطرلقةبأيعنهاتنفصلأندونمصدر،من!ما،الآبطبيعةمنتنبع

بدونرسم،9مجردوليس،حقيقيابنوهومنفردههيالابنفحينونه،الطرق

الحياةهوبالفعلأنهمعلهوجودلاأنهعلىيفهمأنيم!نحيفلأنه،اقنوم

اشبمقذاآفية..افذيآفييما9اسمهانلموسىقالانهتدريلاأنكأم؟بطبيعته

ذخيري،39؟.ؤقذاالأببإلى

الابنحياةإنالزمانملءفيإنهقلتولقد،رائعةبطرلقةتت!قمإنك:ارميا

انهمغير.الحقيقيةوصورته،الحي9الآبهختمهوإذ،9اأجلنامنأظهرتقد

نفسههولأنهالآب؟منالحياةالابنيتقبلفلماذاهحذاالأمرحانإنيقولون

نةتوقآقآيضأالإئقآغض!ذلكذات!!ؤخياةتةالآتآن!فا"لآئة:قال

الآلثآزشقني9!قاترددبدونآخرموضعفيقالانهكما،ذاتإ"69ي!خياة

قالالرسولبولسان!مابي،79.يخياففؤيأحفنىققنبالآلبخيؤآتجاالخي

يقاآخنناالتيانثيزةفخئتهآنجلمنانزخقة!ؤغنيفواقذىالقه"لنا:

قغهؤآقاقنا،فخقضونآئتمبانثغقةاان!مييحقعآخيانايالخطاياآفؤاتؤنخن

تقولأنتستطيععامةوبصفةيشؤع!89.ائسييحءانسقاويأتفيفغهؤآخقممتنا

هذهلهوانالآبمنالحياةأخذقدالابنيظهرانالمقذسال!تاب!لفيإنه

نضع!يفمنكاستمعتقدأنيلوجذاسعيذاوسأ!ون،ذاتهجؤالحياة

.ا-ها34:خرانظر.يكونالذيالكالنكعنى

:يوااالظرحلاصا،احلمنوذلكوحدها،الحطةعداصاشيءكلليوشافااللهكلطالاب!تخسعدماأي

ا-2.

ثرحأخرموضعوفي2.صهانظرحتم،موالابىأدعنإليهالاضارةسبقماككلل!.قيكرر6:27،يوانظر

ئظهرإلهإذ(ويختمكحالدىي)1"ممرح"نمنيأكلاايفا)"مختوم":فيقولالآليمنمحومالابنأنمعنى

لهداكيرلر.قضرحمنللمزيد347،ص.صابقمرحمع.الأولا!لديرحناإبجلضرح(الآليفيبالطيعةكاتنأنه

سوبالآلىالابنلعلاتةناجةمنيرقيختملمصطلحمعنىكرل!.قويعطي3840.493صانطرالمصطلح

نمح،كيالابنتجمختمناإذالأولىالصورةحبحديدمنتثكلنا""لأننا:فيقولفينابعملهأحرىناحيا

113صالئالتالحوارالواحد"الجوهرببوذلكالآ!محانبأخرهووبصوخصهالآليصورةهرلأنهثله،

.65وهام!

.26:يوه

57.:6بو

-6.،:أف!2
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لطدصا"لطلأا

معارضينا..أمامالإيمانحقائق

قصدبدونليسانهواعتقد-تقولانجذاجيدامرانه،بالفعلحيرلس:

جوهرهرسمهوبلالفهأرادهإرسم،انهعلىئدزكأنيم!نلاالابنان-

المقذسة.بال!تبجاءماحسبوذلك،99وأقنومه

قيلقدما،الأحوالمنحالبأي،ين!روالنلأنهم،جذاحسنإرميا:

صحيحة.بطريقة

لهابل،أخرىوهيئةرسمحسبتتشخللمأنهاطالما،فال!ائناتحيرلس:

وي!ونالطبيعةنفسلهاي!ونأنفلابدآخر،ل!ائنالجوهريالشبهنفس

شيء.!لفيتشابههانالحتمىمن

جيد.بشحلتقولماافهململأنيتقصد؟ماذاارميا:

ما،رجلئطهروالذي،المثالسبيلعلىالحجرياوالنحاسالتمثال:حيرلس

ئطهرامالرجلوجوهرطبيعةئظهرهل:التمثالهذائظهرالأكينمنفأي

؟ومظهرهشحله

بالطبع.ومظهرهشحله:إرميا

تمافايشبهوالذيطبيعتهنفسمنؤلذالذي،الشخصهذاابناماحيرلس:

صورةهوانهتقولأنيمحنلاهل،الطبيعةيخصماأقصدوانا،ؤتدةمن

له؟وجوهريةطبيعية

يم!ن.بالطبع)رميا:

الآب؟منالحياةالابنيستمدهل

قد،الآباللهجوهررسموهوالابنأنوظاهرواضحانهطالما)ذنحيردس:

الآب!ؤآتا!وضوحب!لقائلأ،غيرالمنقوصالألهيالبهاء!للنفسهأعطى

----------.-----في".ؤإلآلب

.قيصفرفااذومه(،"رسموتحني7"،م!*ءلأ؟+؟لطءكا!!كا!نتاه،ن!الولانالصحب3،:اعىالطر

فىقي"".،!آكانهاأ"يللاعكاه+كا!+لة!لم7"ملآ""موانومه"حرهره"رسمموالهالالنكبرلر

فالاذاقيرأبىطيمةل!ظهار!!:يقوللط"كالهوالآ!الآبفي،)انالفببى:المحترلفيا..ا؟4يو01

حنىولاما،وتتفيلطتكناامحادكحييكرنذدكأدالعفى(يظ!)كصاودىتمائا،مندهحوهره،صورة

الحاصةالصفاتد!نبالحرىبل،خارحىسلم!ضخثقدوكاكا،فينك!اوكاماعلئالالهةالهاتلريقلالعكاس

حوهره".-نمىسكرفيحهةسأناأكرنتمائالالحقيقةهكذاهو،يكونومهمالالطيةقيموحودةهيبالي
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يمهـل!للفابالدالثالث!نحا"حط

ندركأنالضروريمني!ونألناالآقي"ا.زأىققذزآيي!آقذيقالوأيضا

المستحيلمني!ونفإنه،الآبمثلمثلهالإلهةبالصفاتنفسهخصطالماانه

حتىوذلكالحياةواهبوهوالحياةهوي!ونالآالأش!المنش!لبأي

الأمري!نلمإنلأنه؟للصورةمافيهاتتحققوسيلهالصورههوقني!ونلا

الحياةهوي!ونلاسوف،الآبصورههوالذيالابنأنسنجدفإننا،!ذلك

آخر،منيستمدهاالتيالحياةإلىنفسههومحتاتجابالحريسي!ونبل،بعد

ي!ون!يفأو.الحياة)عطاءعلىالآبقدرةفيأيضاالشكيعنيهذاولأن

،الحياةيهبتمنتزوللاصورةليصبحالحياةئعطيققيصيرأنالمم!نمن

وأآخر،منلحياةيحتاجالوقتنفسوفي،الحياةفيضلهي!ونو!يف

يملكلاالوقتذاتفيوهوالحياةهذهالآخرلنمانخايحونانيمنه!يف

؟.الحياةهذهمنوفرهطبيعتهفي

تت!قم:بالصواب:ارميا

الابنإنقائلينيثرثونالذينهؤلاءف!رأفهمأنأستطيعلاوأناحيرلس:

الابنطبيعةموضعيرونوأين،بعيفهاالحياةهووليسآخرمنحياتهيستمد

اليسأو؟داخلهفيهيالتيالحياةعن-يعتقدونماحسب-تختلفأنهاطالما

قنطبيعةعنمختلفةطبيعتهت!ونأنآخرمعيشتركانهيقولتمق.ضرورئا

نفسها.الطبيعةله!انإذانفسهمعيشتركأنهالنتيجةت!ونلئلامعهيشترك

.ضروريمرأبالتأ!يدهو:إرميا

لهسي!ون،الحياةهوطبيعتهحسبالابني!نلمإن،وبالتاليحيرلس:

داخله،فيالتيالحياةمنجزءااتخذقدوسي!ون،خاصةطبيعةبالتاحيد

الذينهؤلاءوليجاوب.الحياةهوليس،انهاعتبارعلى،عنهغرلب!شيء

الى:الآتيالسؤالعلىالخاطئةالاعتقاداتهذهبمثلبينهمفيمايتصارعون

الابنأنالسابقحديتتافيأوضحنالأننا،هؤلاءاعتقادحسبالابنئنشبقق

.مخلوقغير

الآلايخة،ضةللدراساتالأرثوكيالمركزالئهيد.عدد.نصحيترحمةيوخا،إنحيلشرحكيرلى،.قإنظر-

.61صهالثاليالمحلدم2102

الالر.فيمىدثهالحيبةالرؤيةارعلىثذدحيتسهةلطريقةالآيةلهده،كرلرقضرحانظر90ا:لابر101

.61ا-584الابق،المرحع*حنا،إنحيلضرح

236



الطام!لأااالط!

،21101الخياة!اتتا"في!:يقوليوحنالأن،الآبمنحياةاتخذنهأيقالةإرميا

.الحياةهوفالكلمةوبالتالي

مختلفاليسالابنإنتقول،الابنمعالحياةوتتحدتجتمعفعندمااذن:حيرلس

طبيعةعنالاسمينمنئعئربأيأنتستطيعأنكحتى،داخلهفيالتيالحياةعن

؟الحياةئسقىأوالابنئسفى!انتسواء،واحده

.أقوله!ذا،نعم:ارميا

ولهذاالحياةخققالذيهوالآبأنعلىيؤ!دونفهؤلاءهذاومعحيرلس:

يقصدواأنبدونيقولونوقغربماأملهم؟إدانههويقولونهماي!ونلا!يف

أيضايقولوأنمضطزلنغيريمم،العدممنالوجودإلىجاءقدؤنجدفقان

هو!ان،وسيط!ونهمنبالرغم،الخليقةبدءفيالوجودالىجاءقنإن

لأن.للحياةيضلهيمتلااالطوباولنأيهااهذاأنغيرموجود؟غيرأيضا

هوبالحياةبالحرييليقمال!ن،الحياةالىيأتي)شيء(هيليستالحياة

يظئون!انوالوام.نهايةأوبدايةبغيربدايتهات!ونوأنالدوامعلىتوجدأن

لوحتى،الحياةفييشتركالابنأنمعتقدينوح!مهدراسهعنيتحذثونانهم

وليسالحياةأنهحياةيعطيقنعنيقالأنهفليسمعوا،الحياةعينههو!ان

للنوريحتاجلافالنوروالقؤة.والح!مةالنورمثلتمافا،الحياةئعطىقق

قنهوالنورلحنآخر،منقؤةتطقبطلاوالقؤةح!مةينقصهالاوالح!مة

مأ.الآخرينتقؤىقنوالقؤةح!ماء،الآخرينتجعلقنهيوالححمةينير

الذيالطريقذلك،التواءأيوبدونالمستقيمالطريقأسيرفيأنيترىلاأنك

"301.الملو!يالطريقفيفلتسلك9الم!توبحسبئمدح

بالتأ!يد.:إرميا

ماعلى!ائنهووبصعوبة،الطبيعةحسبعلاقهلهليسفمنحيرلس:

مننصيئائوفبوأنمعهيشتركقنمساوئايصيرأنيم!ن!يف،فيههو

الأفؤاتئقي!االآبأن!فاالأت!:يقولوهوالابنسمعنالأنفا؟الخاصهصفاته

.4ايوا:

22)س(.2:ا؟عد
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ل!أجمهللقابعلاالتالنانحالا)حا

ل!طبيعةلأنجتد.!لاموهذايشاءإا.اقنئخيآيضاالابن!ذلكولخي

الابن،الحياةهوالآبانطالما،فرقايبدوننفسهالأمرتفعلوالابنالآبمن

الآب.منأقلليسوهوالحياةأيضاهو

ت!ذب،انك،سسيقولونأنهم،صديقييااظنماعلىل!نإرميا:

لباقيالمستقيمالمعنىئعطلمأنكإذالتف!ير،عنتوقفأنهيبدوعقلكوان

ننتبهولمايضا،بهتليقالتيالساميةالمنزلهالآبتعصل!لمأنكإذ،التعبيرات

!انولوحتىللآبمساوئاالابني!ون!يفلأنه،الحياةهوأنهمعنىإلى

؟الحياةهوأنهذعيقد

أماآخر،وقتإلىحديثناأجفنالوحتى،نهدأأنيجبانهواعتقد!يرلس:

اقناعنايحاولونفياليتهم،معتقداتهمحولبينهمفيمايتصارعونالذينهؤلاء

أنهمعالابنانو!يف،الابنمنعلىأبدرجةالحياةفعطيهوالآبان!يف

يقدروالنانهمتمافاأعرفغيرانيالآب.مناقلهو،طبيعتهحسبالحياةهو

نأجاهدينويحاولونصحيحانهيظنونماسيتخيلونل!نهم،هذايفعلواان

والطبيعةالابنطبيعةبينوخاصةقؤيةبروابطفيرلطون،يرلدونمايشرحوا

نفسوفي،الآبئ!زمونأنهميعتقدونهذافيوهم،ال!لعلىتعلوالتي

وضوحةب!لقالالذيهونهأمعشأنهمنيقفلونعندماالابنيغضبونالوقت

ائذييزىيزاييؤالدتي،آرشفنيبالذيفيبيئؤمنليسبيئؤمناللتي9

حسبالحياةهوالذي،آلآبانئدركأننستطيعطريقةبأيلأنها..أزشقنيإه

حسبالحياةأيضاهوانهعلىالابنئدزكلمإن،الابنفييوجد،الطبيغة

"601ؤالخياةؤالخقالطيىلقفؤآنا9يقولنسمعهعندمابهنؤمنلاولماذا؟الطبيعة

يمثقآخرموصعولى.والهرلثبالحقيفةهوبفعلهتنأنعلىيزصإلهيفعلمىالأمواتإقامة5.21بوحا

علىساطغالرهائاالكلماتنلك!ايفئا)انرور:بقولالآيةلهذهاللاهوتبةايألعادشارخابالتفصلكيرلى.ق

طيعةمنيكونكيص(واقك؟يكرنان!كلكنكي!.الموتىإقامةحهةمرلالماواةيعكلقنلأد.للآ!معادلته

هىالالن،لىكماالآبلىالتىالاحياءعلىالقدرةلى9الحح!الص؟لفىلغالذكيوهو.الآبعنوغريئاأحرى

الآحرالبف!مجمىالالنأد(وذاتهوسممصلأالاسلعضيحسلاأيضاالآ!ولكن.الالهىللحرهرحاصة

لكنلالابن،ضيءويعصلكلضيءكليمعلوالآ!بالطيعةداتهيالآ!لهالالن(نإدالآبصوصعزلأمفصلأ

كلأتحصوكاكا،الموتىإقامةفؤةكبايمئا،نصهالابنهكداذاكا،طقهمنا!حياءتؤةلديهالآل!أنطالما

.926ص،ايارلالمجلدصالق،مرحعيوحا.إيخلشرح.(حدةعلىصمهما
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الطد!"لط!ا

مطلقبش!ل-معناهوهذا،701"حياةوليس""الحياةهوإنهنفسهعنيقولوهو

مننفسهيستبعدلافهووه!ذا،الآباللهحياة،الإلهةالحياةهيالحياةان-

والابنللآباننقبللمإن،ذلكنستطيحطريقهبأيأ!رر،الحياةهوكونه

نقوللاوبالطبع،والابنالآبمنهياليناتأتيالذيالحياةوأنواحدةطبيعة

للل؟الحياةئعطيالذياللههوواحدمنل!ن،إثنينمن

الأمر.ي!ونه!ذا،بالفعلإرميا:

ا؟)80فيهونوجدونتحزكنعيشلاأنناهلأوحيرلس:

القديسيقولهماأنقبلناأننالوهحذاالأمري!ون،تأ!يدب!لإرميا:

عينها.الحقيقةهوبولس

فيلأنذلك؟اغيري!ونو!يف،بالحقيقةيت!لمبالتأ!يدحيرلس:

أننا،ياصديقيفإنتبهإذن.الحقيقةهوالذي،المسيحهـش!لميعيشداخله

آخرليسوالحياةالوجوديهبقنأنغيرالآب.الفهفيونوجدونتحركنحيا

انه!ماللآبما!لبالفعليملكالذيوهوالآبمنجاءالذيالابنسوى

صلاحه،بسبب،الحياةيهبانهبمعنى،طبيعتهبحسب901الحياةفعطيهو

اليهودخاطبوحقا،بقائهالضمانالمس!ونهحلوبضبط،يحتاجهانمق

قيانشقاءمنالخئزأغطا!مفؤشسليشت!مأفؤلالخق"الخقا:قائلأ.ا

ائشقاءمنائتافيلفوالفهخئزلآنائشفاء.منالخقيقيالخئزئغطيمأبي

الخق"بقولهطبيعتهفيسيحدثمالىإأشارذلكوبع!اا"ايفغانمخياةائؤاهب

التعربص.أدأةلإصالة1!

28.:17أعصال1،/

شدي!،الطيعةحبللآبولؤنهإلوبخهالكرواالدبرلبهودالمحدلهالمسبعلهتالهماكبرل!.قنج!ؤث11

ألوهبةانكرواالذبىالآريويينموقفمعينفقهداموفمهميأدوذلك،موسىطريقعنمعهماللهتعاملعلى

احرىلأيةويرلطهاالآيةهدهيستحدموبنما.الحوارهذا.كيرل!قلهميوخهوالذبرالآ!مىالأرلتةوولادتهالابن

لامحيلثرحهمجالرمحدهوالأحالات،لالأسنلةالحوارسهحلاتاعهنطزامتمبصضرحلدون7،8،(6)بو

من-موصالحبهمحزتمفدالمح"كون:بليكمااللاهوفيعصفهموضخاهدااطحتولمحىبحئلبوحا

لهميوضحوان...الآبمعنمهإلىمجدهالس!يفرصأنهإفزاضىبفهذايده،سوسحبهاإلطالممحرة

كلمةهوالحفيقىالمنبلالمتهوداكيكرا":..-معطمهلالحريولي!المعحزيالعمللهداخادئاكانموسىأن

دأالحباةلالطيعةموالدىدلكعلإدوحيث،الحباةلالطيحةهوإد،الآ!حموهرسالدىلمه،الوحيدالله

35.!ص،اياولالمحلدسالق،مرحعيوحا،إنجيلشرحشىء".كلئحسمالمع،ئحس
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جمدل!للقامأالنالث!حالحا"

طالماإذنا.الخيؤهإ12خئزفوآتا.أنجدتةخيؤةفقهبيئؤمنقنتمآفؤلالخق

درجةفيليسوهو،الحياةهوب!ونهيفعلهيفعلهومااللآب(مساوالابنأن

يؤمنواأنالضروريمنأنهيعتقدونالذينهؤلاءيقدرف!يف،الآبمنأقل

بهيمخدونالذيالمجدبنفسالابنطبيعهيمخدواالأ،بالابنسليفاايمانا

الآب؟طبيعه

4لأد!:وقالوضوحب!لتخذثلأنه،نفسهالابنقالهمانتبع)نناإرميا:

خياةنهت!ؤنآنآيضاالانجنآغطى!ذلك،ذاتهفيخيؤةتهالآبآن!قا

أ113.ذاته!ؤ

الحقيقة.تظلمسوففإنكوالآآخر،قولأنضيفانأيضاهـلجبحيرلس:

؟.القولهذاهوماإرميا:

قبل،منقالهلماوفملضروريوهو،مباشرةذلكبعدبهنطقماحيرلس:

.11"الإئشانانجنلأئ!أيضايبينآنشفطاتاوآغطاه9:قولهأي

ليس،الآبمنالحياةقبلقدالابنأنبذلكتوضحأنتريدانكظنأ:إرميا

لاحإنسانانه)ذإنسائاصارقدهوب!ونهبل،الفههوأنهاذيفتقدهالأنه

الفه.مناخذهاقدالتيالحياةفياشتركقدبل،طبيعتهفيالحياةيملك

نفسكانتت!ونأنيجبأنهمعالأمربهذاتقنعنيأنتريدولماذاحيرلس:

حياةلهت!ونأنالابنأغطىقدالآبإنقلتهأنسبقماتسمعألمبه؟مقتنغا

؟.الإنسانابنلأنهايضتايدينأنسلطانالهأعطىقدوأنهذاتهفي

عنالحديثسياقفيوذلكاغطى،9قالهول!ن،سمعتهلقدارميا:

وحدهالفهبهاختصقدالدينونهسلطانأنغير.سيدينبهالذيالسلطان

المتالييرالآيينهاتبنلطيوحا.قأوردهوالدكيليهودالمحدلهالمحتالهماكيرلى.قرولط27.:يوه111

،الكلماتهذهلىايفئاالدبير"لاحظ:فيقولمعينهدفالكلصاتهذهلزتبأنموضخا5:27(:26،)يوه

الرجدالالنيان.الهلاكالفىعلىتجلصاليالحهالة،بسبصعثرةفيتقعراأدسلدلااقعيرشكلمنلححبوا

الحلاعرإلىالمرديةالأمورضتىاليهودئحفملالجد،الأرصعلىوهومتاكواحدورؤئبنحثده،إنائاصارإذ

شرحالطر.حكصهكرصىامامجدينهمإنه)2(.الموتىسبقيمأنهبحلاءيركدلأنه(1):إلهيينأمرينليودلكوالمحد

طريقعنتتابعفيالآيتينماتينوضعتدكرل!.قأنلرىوفا28..ص،الأولالمحلد،سالقمرحعيوحا،إمحيل

شرحهنمرامامهيضعرمماكانكيرل!.قأن-فقطالقطةهدهببي!.شتجيجعلاالذىالأمرالحوار

.218صراحع.الحوارهذايكتبوهويوحا،لا!يل
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الغلاول"لط!ا

تمثزما!إنسانقبلقدفهو،لفه،115القضاء!لأن:قاللأنه:الناموسحسب

الفه.به

اموحدهبالفهيليقأمر،الحياةئعطيكونههل،صديقيياليئفلحيرلس:

ائفهآقامأناشيذك":قائلألتيموثاوسكتبتقدبولسالقديسأنمعبآخر؟

لف!ل"116.الخياةفغطي،انسييحي!مئو4ؤانزب

بهذا؟تقصدماذالحن،بالفهيليقهذا،بالفعل:ارميا

طبيعةإلىولضافئعطىانالممحنمنهل،وبجوهرهبالفهيليقماحيرلس:

9الإنسان

حقيقي.تساؤلهذاإرميا:

منأتىقدلأنههل،أيضاالفههوأنهمعامثلناانسانهووالمسيححيرلس:

الفه؟!

ه!ذا؟الأمري!ونلاو!يفإرميا:

عملمن!ان،الحياةأي،كإنسانلهأعطئئقدماوبالتاليحيرلس:

؟.الإلهةالطبيعة

للابن.الحياةأغطىقدالآبإنيقالل!نإرميا:

المش!لةوشتحل،الأمر117هذافيهخذثالذيالزمنعنابحثحيرلس:

الابنأنمعالحياةفنحقدانهيقالفحينئذمثا،!واحدصارعندمالأنه

ومن.الحياةومناللهمقأتىب!ونهالطبيعةبحسبالحياةهو!اننفسه

داخله،تنلم!أنها،للابنالحياةأعطىالآبانيقالعندماأخرىناحية

لأنهوليس،لذاتهالحياةواهبأيضاهوالابنأنيرىأنوبسهولهالمرءيستطيع

ئعطىعطيةهيالحياةلهبالنسبة،إنساناصارقدلأنهبل،الفههوأنهيدزك

جمنيشوغأقاتمالدتيزوخ!انإن9:قاثلأ!تببولسوالقديس.الخارجمنله

آخشاذئحغشئخييالأفؤالتمنائدمييخآقاتمفاللتي!يغشاجمنأالأفؤالت

،17ةاتثاوا

الجاة"ئمطيعارة.كرلرقلصصوهناوالملائكه"الميحيوعوالرباللهامامألاشدك"21،.نصوهاانظر116

الرسالة.لهذهأخرلمحطوطرحمعتدأنهويدوللكك"

الزس.صالبحثاميةعلى.كيرل!قكدانسبقحيث9،رتمهام!215صانظر112
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ل!جصرللقايط!أالثالثانحالا)حا

ام!انيةنشبالمسيحيسوعربنال!نفي!غ"118الشا!يئبروح!آيضأائمائتة

عنلليهودتحذثعفدماوذلك911لنفسهبلآخرشخصلفعلليسالحياةمنح

أ013.أقيفةآتايمثلآتةؤفيال!ث!لقذا"ائقضئوافقالجسده

بقؤةقامقدالمسيحإنطالما،للابنالحياةالآبأغطىاذنف!يف)رميا:

؟.الذاتيةقيامته

الطبيعة،حسبمنهالحياةالابناستفدفقد،الحياةهوالآبلأنحيرلس:

-بال!ماله!والآب،تمافاالآب!ؤهوولأنهؤتده.الذيجوهربذلكفظهرا

يشيروهوالابنفإن،أيضاولهذااوالابنالآبفعلهوالفعلإننقوللهذا،فيه

مساويههيأفعالهىأنتمافايوضح،أيضاهويفعلهالآبيفعلهماأنالى

:لليهودقالهماوهذاالجوهرفيالآبمعواحدهونهأبسببوذلكالآبلأفعال

تغفإنأغقلئحئتإنؤل!نبي.ئؤمئوافلآأييأغقالأغقلتشتط!ئمط"إن

وجؤاص.في!!31ؤآناقيالآتآنؤئؤمئواتغيرفوالئييالآغقاليفآمئوايبيئؤجمئوا

ف!رولأنها.الأغقال"23يغقلفؤفيالخالالآلت،ق!ن:لهمقالآخرموضع

فقط،بالفهتليقالتيالأعمالتلك،البشزيةللمقاييستنسبأنيجبلاأنهفي

ئؤجمئوانهـاإقإن:قالولهذا.إدراك!لتفوقالتيالطبيعةلتلكنسبهافقدلهذا

أعمالهيوحدهبالفهتليقأفعالمنخذتقدمالأنبالأغقالي"فآمئوايي

أخلىقدالفهأنفيالمرءيف!رانيسمحلاوشمؤها،البشزيالعقلعلىتعلو

تجعللابحيثاأعلىإلىوايمانهالإنسانبف!رتعلوفهي،مجدهمننفسه

.811:روا

.كبرل!قيعفقلذا،الحباةومانحلالطيعةاللهموانهلهيقصدإدهاالمحتالهيخصاالز""عمقالبهودبفهملما

بلفيضحصناكانلوكصابسصحرلهف!ممالأمر،صعولةإلىبظرود)وإدقانلأ:المحتجاهالبهودنصز!على

ممقينغيربعاوةئتولهانظرواكيف..،يحقفهاديظعكلايعذضحصإلىولي!كماعواهه،علىال!!لام

الىيبيفحينصالدلكتحارة،(ليتاولبتنحعلرا"لافانلأ:الاهاللهيدعوالمجعبوعئتادا9لعوصهم،على

الديبالزسيواحهونهقفملدلكمئا.وواحدإلانمحزدانهيتصورودم!فمالآباللهسمرفاوإفاأشايقرود

توفودبهم)،..إنتقبه؟"أيامثلالة!أمات،الهيكلهذائيىصةوارلعيرت"لىقاثليرافي!!لاءأصتعرته

اللههوانه"تجارهبيتاليبيتتحعلوالا،احو!لدوريضركمالدىتحترردلاف!جص،اللهليتححوهي!طكمأر

.180182اص،ول19المحلدسالق،مرجعيوحا.إعيلضرح؟(لالطية

.2:91يرا

37-38.:01يوا!1
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لغد!ا"الح!

هوأقولماأنأم،123إلهمنإلهابلبسيطاإنسائامجزدأمامهيرىالإنسان

؟.صحيحغير

تمافا؟.صحيحهوبلإرميا:

تلاشى.لحنهآخرأمرغنزبف!ريول!ن!يرلس:

الأمر؟.هذاهووما:إرميا

فيهاتضحوالذيقبلمنإليهأشرناالذيالرسولبولسقولانهحيرلس:

القدسالروحطريقعنالحياةيمنحناوالابنالآبمن!لأنالصحيحالتعليم

أقانمفاتذي!ي!غشما!نأالأفؤاتمنيشوغآقاتمياللتزوخ!انإؤإنقاللأنه

كي!غ"121.الشا!بنيروح!أيخضأائمائتةآنجشاذ!غش!يخييالآفؤالتمقائسييخ

عنالخليقةيخييأندونالقدسالروحطرلقعنالحياةيهبنافالآبوبالتالي

ئشيركفإنهاطبيعتهفيالخليقهاشتراكطرلقعنلأنهل!نخر.آمخلوقطرلق

الخلائقحياةأنأعلملأني،ذاتهافيحياةلهاليسالتيالخلائقتلكحياتهفي

لها.منحةهي

"125.تأخذهؤتملكشئيءآي"نقولأيضانحنلحن،ذلكيقولون:إرميا

شر!ةجؤن!ونوعندما،136الحياةفعطيهوالقدسالروحإذنحيرلس:

.الحياةهووالذي،وحدهالحقيقياللهشر!اءن!ونفنحنالقدسالروح

بالنسبةأنهحتىمستقيفاإيمائاتؤمنلأنك،تمافامعكاتفقإنيإرميا:

نأسبقماأذ!رلأني،بالقهشر!تنايتفمالذيهوالقدسالروحفإن،لنا

منأغطاتاقدأئهفيناؤفوفيهآئنانغيرفيفذا!قائلأ:يوحناالقديس!تبه

8.ص)4(مامح!راحع.حقإلهصحقإله:الاكالىنالونالطرا

11.ل!8:ا

.47:اكو1

القططيةلطم381صةالثاليالمكرديمجصعهاقعهعبرتالدىالقدسالروحلالوهةاليهسةاممانهووهداا

صلاةلىوايحئاالمحى"الرلبالقدسلالروح"مى"نعمالاكلادتانولىلصرمحاءالوينهأنكرواسمواحهةفي

حادسلهحومتعزصتدالفدسالروحأنومأدوالمصول!الحباة".وئعطىالصالحات"كردندعوهالثالثةالساعة

موري!حمرزيصد.انظر:للمريدالكار.الكيسةآلاءلهتصدىالدىالأمرللسيحيةولى19القرولىلىالهراطقة

للدراصاتالأرثودكىالمركز.القدسالروحألوبة:الثالثالفصلالبورحية،الصرصلىعقائديةتعالبمللتس،

موريرد.ترحمة،الرسولياثاسبوسللفدبرالفدسالروحراحعايصئا،36-480ص40،02أمح!وبرالآلانة،

.5002نولحصر،2ط،الآلانبةللدراساتالأرنودكىالمركزالهد،عدد.لصحيناوضروس،
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"مدلسللقابمأالثالثلأنحطااحا

."127زؤجه

هوالمحييالقدسالروحومانحواهبفإن،صديقييا،إذنانتبهحيرلس:

الروخ"أقبفواقائلأ:تلاميذءوجوءفينفخالذيهولأنهالفهمنهوالذيالابن

نفسههو،الحياةواهبي!ونانالمضحكمنإذني!ونلاف!يف."128ائقذسق

هذا؟.تف!يرهمسببأعرفلاوأنا،هؤلاءيعتقدمثلما،ذاتهفيالحياةيملكلا

طالما،القدسالروحالابنيفبلماذا:أقولأنأيضئاائبررمنوسي!ون

الروحنفخهباعطاؤهالحياةواهبأنهنفسهئطهرولماذا،الحياةليسهوأنه

؟.لتلاميذهالقدس

،الآببواسطةالحياةئعطىوإنهالحياةفييشتركالابنإنإذنيقالعندما

الطبيعة!ليعنيفهذا"الآب"نقولعندماأننامباشرةتفحيرنايتخهإنيجب

الحياةئعطيالذيالمخيالقدسوالروحوالابنالآبطبيعةهيوالتيالإلهة

للطبيعة!أداءليسهذايفعلوهوطبيعتهمفيالحياةيمل!ونلاالذينل!ل

محؤلأخلالهمنالحياةامانيات!لالخليقةيهبل!نالموصوفةغير

هذه!لقفمفيح!يمولأنك.أبديةحياةإلى،مضقحلبطبيعتههوما!ل

الطبيعةتلكفيتصيرفاعلهاحياءقؤةمنالمسيحفيماأنتجدفسوف،المعاني

ؤيدالذيالوحيدالابنلأنالبشزيةطبيعتهفيأيآخر()منالحياةتنالالتي

هي!لهمظهزاروحهفعلبواسطةجسدهفسادتحاشى،الابمنبالحقيقة

شهدالذييوحناالطوباويهو،حقيقيشاهدولدينا.الموتمنرفعأ912الخاص

ح!سبالحياةهوالذيالآبطبيعةنفسمنؤيدالذيالحقيقيالفههوالابنأن

شمغناة،الذيائتذء،جمق!ان"الدتيقائلآ:!تبعندماوذلك،الطبيعة

قإن.الخياة!يقةجقةمن،آيخديناؤتممتتة،لثتاقذناةياللت،بغيوينازآيناةياللت

مجئذ!انتالتيالأتبثةيالخياةؤنخيز!ئمؤتشقذزآيناؤقذ،أطهزتالخياة

8.22!ابو؟2:

الدممطالحدعنالحديثفيالرسولمطأثاسيرسالفدي!ولكثرةتبل،منيستحدمهكانتعبيزا،.كيرل!قيكررها01

فلنر،موري!د.حوربوتعيفاتالونانجةعنترحمه،الكلصةتخ!د:كالىالمثالسيلعلىانطر.الكلمةاللهانخذه

.314:فصل،ا:ا6فصل803،فصل900،2الادتالطمعةالآلائة،للدراساتالأرثوكيالمركز
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!الحام"لط!ا

تناإ013.ؤأطهزتالآلا

لما"حياةيدعوهاالتيتلكهيماقالعندماوضبيخاا!ثرالأمرجعلولقد

ؤنخن،الخقينغبرفتجضيزةؤاغطاناتجاءقدالفهائنآنؤنغقم"ف!تبءأيضئا

!يف)ذن13."االآتدئةؤالخياةالخقالإتةفؤقذااف!ييح.يسوغائي!!الخقفي

الحقالإلهوأنهالبدءمنذ!انالذيهوالابنانئمهمأنيم!نطرلقةوبأي

لأنهالوجود؟إلىأحضرتالتيالموجودات!لقبل!ائنهوي!نلمإن

هحذاوأنه،بهيليق!ما،طبيعتهبحسبالحياةهوانهتماقائعزفحينئذ

لأنهي!ون،الذي"ال!ائناسمهسيحونعندئذولأنه،الحقيقيبالإلهيليق

ذ!يريؤقذاالأتبإلىاشيم"قذايحونأالذيال!ائنهوأنا9نفسهعنقال

قذؤيى،132.ذؤبىتىإ

":وإلهكموإل!وابيك!اأبي"منى"،اعظمابي"الآياتشرح

باعتبارء،يقال!ماللابنالقدرةحليفمثالآبكانلول!نإرميا:

مئي،133آغظغآبيلآدن5:بوضوحالابنقالهقدمايتحفقفيف،لهمساهـتا

لأنه"13؟ؤإته!غؤإلهيؤآبي!غ.آبيإلىآصنغذ"إنئي:قالعندماوأيضتا

اله.هوالآبانأعترف

الطبيعة،حسبالحقيقياللههوليسالابنأنيعتقدون!انوالواذن:حيردس

فضلواالذينهؤلاءلمئلل!ن.مثلهالمخلوقاتمنأييوجدلاحالايفعلى

ليت"يايأتيمالهمنقولأنعلينايجبأنهاعتقد،ه!ذاإيمانهمي!ونأن

.02:ابره13

.اا-ه(3:حر

نصةإياهمعتثراالآباللهصزلتة1/9ولادتههكدانكزانحلوقالالنلانواتاعهأريوسعتملقد28.ا:4يو13

دثدولقدوغيرما.الآيضبلهاتيرالحاطىءتفيرهعلىاعندهداوفي،الآ!ساقكفهوولافالمطاتيةالمحلونات

واحدوإلهالمتحمدالال!بألرهةضقزام325ييهيالأولالمكوديالمحعوأدالهتعالبمهككأثاسيوسالفدبر

المركرأصدرحاوالكيالآريويبن""ضدمغالاتهيانايوس.قعلبهاردالتىكتالاتهكلوخزتمالجرهر،فيالآلىمع

أحنماء.ارلعةرالآبانبةللدراساتالأرثوحمي

.02:17يو13
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لصجمرللق!!أالثالثونحالحا"

للهفخب!لوليصرخؤتيلا"135تقارافآئ!يذفؤعيتئؤعؤغينيقاءزأسيي

!136.انئفقةمنشقطتم...انم!ييحغنتبطقفتمقد!قائلأوجوههمفيتقيوإنسان

و!اذئا.غرلئاالتهالحمجعلتمفقد،وميراثىنصيبىهويغذلمالفهلأن

آمنوافإنهمولهذاالخالقدونالخليقةعبدوالأنهم،الألوههمجدزئمواقد

للخليقةالحياةيهبواقنضمنوليسالدنياالمخلوقاتضمنيحسبالابنأن

يحسبونهالذيذلكيعبدونلماذاالحالةهذهوفيذاتها.فيالحياةتملكلاالتي

ذلكومعالساميه؟جوهرءمنزلهمن-وقارغيرفيولجزدونهالخلائقضمن

الخميعإ137.فؤقفؤفؤقجمنيأتيالذي:وضوحب!ليقوليوحناالقديسفإن

الخلائق،هذهمنبأيقورنلوالجميعمنارفعمحانهللابنليسوبالتأ!يد

وأنه،الخلائق!لفوقأنهعلىئفهمأنيم!ن(الجميع"فوقالمحتوبولأن

لاهوإذن.الخلائقمعالأحوالمنحالبأييقارنلاالابنلأن،جميغايفوقها

حيثالأعلىالمستوىالىارتفعلأنه،138الجميعفوقهوانهبل،بالجميعيقارن

!ما913اللههو،اسم!لفوقهوالذيالاسمليسأم.بالمرةشيءيوجدلا

؟الرسولبولسيقول

بالفعل.:ارميا

!انؤال!يقةانيقة!انانبذءء"يقوللأنهالابنهوو!ان:حيرلس

الفه"011.افبفةؤ!ان،الفةفع

الابنآغطىقد،الآبانالم!توبح!سبانهقالوالوستقولوماذاإرميا:

.4:غلاه136

لاتيصالجحثدالابنطيعةتفؤقعلىفقطيذللاانهفيذكرفوق""منلتعبيرشرحهنق.كيرل!كلتد138

سالذيالأصلمنئوتدالذيذاكإن):فيقولالجوهرفيالآبمعواحدالابنانعلىيدلابفئالل،المحلرقات

يظهرأنالمخيلمنلأنهالجصيع(("فوقالذىالكيانلهانلهئمزف،الآ!ملاحيالطبيمةذاته!لهإذ،فوث

كاءوهرالطبيمة،ذاتمنهوالذىالاب!لأنولموالي،عنهنحنندكهماوخلافؤتده،الذىصنحتلفاالابن

المولود،صررةوفينالاب!،فيالدات!الآبطبيعةكانألنالمحد؟فيالآبسأنكيكونالآب،كبصصورةورصم

حومرعلىفائفائقرلامنهبالطيةكونهببالآ!اللهمعساو.بكرامةمجذالذىرذاكاتك،حسباهإن

.2؟3عى،ول19المحلد،السابقالمرحمعيوحا.!!لشرحانطر:الجصيع""فوقالتوليمنيهماهذالأنالمحلرتات

.29:فيلىانظر
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الطامسا)لطلأا

اسم؟.!لفوقإسقا

ي!ونأنالابنأعطيئقدطرلقةوبأيكيفممرفةعنفليبحثواحيرلس:

ال!لمةالابن!انلو!مايعنيالف!رهذاانإذبالطبيعةالههوأنهمعالئها

الجدالفيالمريضةوالرغبةالهراءعنهمسيتر!ونوحينئذ،14اذاتهمعمعيهفي

بالتأ!يد،ل!نهم،الموصوفغيرالابنجوهرضدالافتراءعنوسي!فون

الوسائلب!للخداعاأجلمنمحاربينآرائهمعنسيدافعون،متوقعهوو!ما

ل!فحصنفضلونحنأنهغير.الحربقوانينوطبقا!لعاركفيالمستخدمه

لهؤلاءن!شفأنونحاولدفينهوماعننفتشأنعلينايجب-بتدقيقالأمور

بالمزة.سهلليسأمرهيالحقيقةأنالجهله

حسن.!لاماهذ:إرميا

ضوزة!ؤ!انإذالذي9الوحيدالالبنعنالطوباويبولسقاللقدحيرلس:

ضوزةآيخذأ،نفشةآخفىت!ئةيفيما.فغا؟لأي!ونآنخفشةيخ!يمناتغالفإ؟

قيآطاغتفشةؤضغ،!إتشابئانهئةفيفيجذؤإذالئاسيى.شبنيما!ضائرأ،غند

اشبم.!لقؤقاسغأؤأغطاة،آيخضأالفةزفغةيذلكالصتييب.قؤتانؤتختى

تختاؤققالآزضيىغقىوققالشقاء!ؤجمفقزنحتبما!ليشوغياشميمتختؤل!ني

لوإذنالآب"3"ا.الليمالمخبزبفؤاتممييخيسوغآنيساب!لفتفتيركتالآزضيى.

حلمةفيهاتج!دالتياللحظةفي،يت!قماناستطاعقدالرسولبولس!ان

يفهموالمالذينهؤلاءوجهفيقؤةب!ليصرخانمقدورهفيي!نالم،الله

مجدهالىوصعدارتفعقد،المتجشدالابنانهـلوضح،بعدفيما!تئهقدما

بسببعنهقيلقدهذا!لوان،واتضعذاتهأخلىقد!انانبعدثانيةمزة

الهئةفييوجدأنقنلاي،اللهحلمةهوأنهجههمنوليسجسذاصارأنه

وسأ!ونأسألكأناودأنيغير.بولسبهعف!اماهوهذالأن!إنسان؟،

اجبتني.لومسروزا

ب!لامك؟.تقصدماذا:إرميا

كيرلى..قاسخدمهالدىالولارالمىحب،.اللهمعكان"والكلط11

تل.ساوضحهتدماكانعلىءكذاالحوارمذاكالدأانسبقالتىالآيات.كيرلىقيكررمنا.اا6-2:في!"ا

لعدما.وما12،صانظر
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ل!لممهللقالمأالثالث!نحالحا"

الآلامواحتملالعبدش!لوأخذذاتهأخلىقدالوحيدالابنإنحيرلس:

قدالفه)نيقالهذالأجلي.الصليبموتالموتحتىوأطاعوالعارالصليب

السماءفيممنر!بة!ليسوعباسمتجئول!ي،اسم!لفوقاسفاؤفبه

)الفه"ئشمىأنأعطى،منا!واحدهو!انبينما)ذن.الأرضعلىوممن

الملائ!ةمنلهئشخدصارحتى.وطاعتهأعمالهعظيمعلىله!م!افأة

ماتوا؟.قدالذينمنوحتىالأرضعلىنعيشقنيانحنومئانفسها

الأمر.يبدوهحذا:ارميا

لأنه،يليقبما-للحظاتولو.التقثدبدونات!قم)دعني،وبالتاليحيرلس:

نعمةعلىحصلقدالوحيدفالابنعنها(أتحذثانلابدضروريةأمورتوجد

لهفرصه!انتالبشزلةأخطاءأنبمعنىالبشر.وذلأتخطايااحتمالهبسبب

ي!نلم،اخطأناقدن!نلم)نلأنهإلغا.يصئرهالذيالمجديحتسبحي

ضلمت،قدي!نلم،مثلناصارقدي!نلمو)نتجشد()عندمامثلناصارقد

البشرمنلهئسجدانامتيازعلىحصلقدي!نلم،ماتقديحنلمو)ن

القديسين.الملائحةومن

مستحيل.غيرلحنهجذاجرئ!لامهذاإرميا:

لذاته،اخلائهعمليةقبل،هيئتهولهللآبمساوهوطالما،لحنحيرلس:

هلتجشد؟عندمااسم!لفوقاسقاأعطىعندماعليهحصلمجدفاي

نفحصهلمانالسابقالحديثهذامثلإليهيقودناالذيالخطراذنتديىك

بالتفصيل؟

جيذا.ذلكأدركنعم:إرميا

علىمغانؤ!داناذنترلدهل،التفاصيلفيالدخولحاليالنتركحيرلس:

مع،لهومساوالآبصورةهوو!اناللههوالبدءفيالوحيدالابنأنحقيقة

ا؟.43سبقفيماباستفاضهالنقطةهذهعنت!قمناقد!ناأننا

ذلك.اريدبالتأ!يدإرميا:

،افوإ"اآتاائتذءمنآنجضاالفهآنا"آشعياءبصمويقولالآبالفهانحيرلس:

بعدعا.وما23صاانظر"

.س43:12إش
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الطو"الطام!

الإتهانزبفوآئت)آلشتقائلينينادونهوهمالقديسينيسمعأنيمنهوالمرء

الفه.بالحقيقةذعئيقدالبدءمنذالآبفالفهإذن،نفؤت!ه،1لنؤيتهذاانتذء؟فئذ

الذي،انبذيممن!اناائذي:يقولالابنعنيحذثماعندمايوحناوالقديس

!يقةجقيمامن،آيبيتاؤتمستة،شتاقذتاةفياقدت،يغيوينازأيناةالذى،سمغتاة

قذلأئ!غالآتجاءآئهاإتي!غ"آ!ئمثقائلألآخرينحديثهولوتجها(146.الخياة

ائائنالزثأيقولانهعنهيقولأيضانفسهوهوانبذء!!"ا.جمقافذيغزقئغ

.اإ8"يأتيوافذي!انواقذي

فهذا،الفههو!انأنهأماالخليقةقبلؤجذقدالابنإنيقولهوإرميا:

الها.وصارإلهاي!نلم-رأيهمحسب-لأنه،لمبالنسبةغيرواضحأمر

هذابمثلينطقونالذينهؤلاءعلىحزانىونحنلنا!يفثمحيرلس:

تروا،؟!يالنوراستردواالعميانأيهااسمعواالصمأيهها9نقوللااال!لام

البدءفيالكلمةي!نلمأنهوضو!ب!لالإنجيلييوحناي!تببينمالأنه

هذيانهمفيمستمرين،المعارضينهؤلاءأننجد،اللههو!انبل،فقط

اذنبنافهيا.بالحقيقةومستهزئينوالس!رالخمرفيغارقين!انوالوكما

اللههوالابناننعترفأن-الأمور!لفحصجؤتقذمناقددمناما-نحن

مئا،!لحياةيذبرأنالطبيعةح!شااللههوبمنلا:يليقأنهام.بالطبيعة

مفضفين،لحياتهمناموشا،الحياةئعضقنمنجعلواقنويمدحىهـل!قل

بسببيخطئونالذينهؤلاءيعاقباخرىجههومن،والممخدهاللائقهالحياة

أعطيتالتيالوصايا!لتنفيذبسهولةيعطفونولأنهموتجديفهم!برلائهم

السماء؟.منلنا

يليق.بالتأ!يد،بلاإرميا:

ي!ونوانال!ليملأأنيستطيعتمنننسبأنيم!نهل،وأيضاحيرلس:

؟.الإلهةالطبيعةخلافطبيعة،م!انحلفييوجدوأنال!لفي

.س21:احبقوق
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!لكييللق!يطأالثالثانح!لااحا

؟)سأستطيع!نتو!يف،ذلكأستطيعلا،الأقلعلى،أنا:إرميا

هو،معئتهوفي،الفهيرضىماحسبالحياةإناصديقيياتقلالنحيرلس:

؟.بالقديسينيليقامر

بالطبع.:إرميا

بالآتي.اخبرنياذنهئاصيرلس:

هو؟.وماإرميا:

جمنهتيتافةقؤهتةؤ!لضالجةغطتة"!لأنمحتوبأليسصيرلس:

ل!منوأ!رمبالححمةمملؤ!لامهو،الأتؤايىإ911آييمجتبمنتافيتة،قؤقن

آخر؟.شيء

.يقوله!ذاالمقذسالحتابلأنمعكاتفق:إرميا

والذي،الآبعندمن،فوقمنياتيناالصلاحمصدرلأنإذنانتبهحيرلس:

مثاؤاجبلخلؤقجن9يقولالرسولبولسلأنا..هالابنهوبشفطةيوزعه

لموسىالفهقالآخرموضعوفي،اان!مييحإاههتةقياسخ!تالئغقةأغطيمت

فؤآقاآغقى؟آؤتبضيرأآؤآضغآؤآخزسقيضنغققآؤقمأالإئشالبضنغقق9

نأ!مايبما،152.تتقغفاؤأغففكقمكفغآ!وقؤآتااذفمتقآلآقالزث؟.آتا

منتفتموالآآنففوي!نمفي"قضغواالقديسينلتلاميذهقالالمسيحيسوعربنا

فغايبي!غتجميغيقبزلآؤج!قةقمأأغطي!غآنالآئيتختخوا.ل!نيقنل

17.ا:بعا

دأصبقوندلىاله.رثهوالالنأنعلى-كبرلى.قنعاليمحب.ورذبشفطة،الم!لاحيرزعالابىاننمبر1

ونورعالآ!منهيفوقمننافيصالحةعطئةأدكلفطالما"إزافانلأ:الكلصاتهذ.نفىكرل!.قاشخدم

(ولدهالذىالآبمعالجرهرفيواحذا!كونلاإذاطريقةفباى،لي!كخادمالالهي!السلطةلهالذيالابنبواسطة

.41اصالثالتالحوارالمرسرمة".اللوحاتمنلبكراماتالخارجشئزبئاوليى،بالحقإله!يكونلاكبفكعنى

إعطاء"ططةف!نوالابنللآبالجومريةالوحدةبسببأنهالسابقالمرحعمن؟حرموضعؤككلل!.قوبأيهر

عصللوصفدلأططة"كلط!خدموكما.21هصحؤس!إلهوالطيمايالفعلهركننليقالحياةهووكونهالحياة

واحدوأنهرلويتهعلىأطاكبرهانالقمسالروحعيلوصفالكلصةنذريخدمف!نهالوهيةعلىكدليلالابى

!لاةصفي.كرل!قفيقول،كخادمولبىالايةطيمتهبحبب!لطةيعكلفهووالالن،الآبمعالجومرفي

الكاننالفدوسروحكالمندسعفوكمنأضلإلى"وإربللاحمهالجو!الالهىالفداس!الفدسالروححلول

ولبركحادم".احبهمالذيرعلىالطهرسرلكشلطةالعاعا!...المحئالرثمتعزولاالمخبلغير،ا،توملا

.467ص3200،2ط.البراموسدير.المقدساحوا،جي.راحع

.6أهـ4:ا

.ا-12ا،:حر
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الظممأ"العا

الفهإنيقولأن،الطوباويالنبيداودأرادوعنمائياقضوقا"153.آؤئقاوفوفاأن

يبزروأن،اعمالهبحسبمئا!لئعطيأنالسلطانولهىال!لديانهو

نحناذنيدين!1540ائدتيؤفويبرر...ائدتيفو"الفة:قائلأأنشدفإنه،يرلدقن

وليسبالفهتليقبسلطههـلبزر،يدينفهو،الحالتينفيالفاعلهوالابنأننرى

!قةانفانغزبختؤالإتشانيتتمغقاذالآئة9قالقدنفسههولأنه،ا!خادمهه

شؤفالإثشانيانجنفإلط9نضميها1560غنكذاءالإئ!متالنئفطيقاذاآؤؤخ!ميزتقشة؟.

غقيإ"157.خشمتؤاجد!ليخافييؤجينئذقلآئ!تهقغآيييمامخدفييأتي

اجلومن158.خطاياذلمالكقغفوزةالإتشان"آئهاللمرلضقالانه!ما

أنهيتهموه!يتفحيرايوبدون،!ا!لسعورلناندفعواالفرلسيينفإنهذا

افذيفذا"قنقائلين،!إلهبهتليقبطرلقةيتلبمكانانهمعيجذف

ي!ونلاف!يف.؟"915ؤخذةلفةاإلأخطايايقمزآدنزيقبقن؟يصيتخابيت!فغ

الصالحةالهاتإحدلىهرالالهةالحكمةأنبرصحلوقاإنجيلفيجاءكا.كبرلرقيهدها.2514،1:لوا3!ا

القدساوالروحالآبمعالجوهريهوحدتهبب،رثهوكونهبئطةالابنبرزعهاوالتىالالىعدمنلاالممطاه

اضهحدامهمجلا!،الآبةلهذهبالإضافةبأنمينصىلوفاإعلصلاباتيهداكيرل!.ثارالملاحطومى

القدي!كرلرادبالدكر2الجدوص.الحواروطبيمةينققالدىلمضرفانظزااللاهولىيوحناإنحبلأياتصنللعدكد

د.نصحىترجمةلوتا.إمحلتعرانطرلوقا.إنجبلعرعظاتهفيالآيةهذهلتصيريتعزضلم.هافعلماولحك!

664-676.ص2.ااصحاح70020الآباثية،للدراصاتالأرئردكىالمركزالهيد،عبد

تالهكاباستنهادهوذلكالجوهرفيللآبوصاواتالمتحشدالابنألريةكيرل!.قاكذلمد8.34:روانظر:".1

"داتوالحياةلهتكولى(دايفاالالنأعطىكذلك،ذاتهقجاةلهالآ!أنكما"ا،نهلبهودالمجدلهالمح

بالرصلولررصالة!حاءكاويهدالمتحئدالابنالوهيةعلىاخرىمزةيلكدوها.652صانظر:27()يوه

حدرلصرعرليمهمجح!الآباءعزولقديدفى.الذىوهويررالدىوهواذمووالاسرويةأهلإلى

إلقصاء"،لملكهي!الذي؟والأمواتالأجاءلبدينمجدهفييافي"المسبحإلىالابمالىتالولىلىدكرواعدماالحبفة

وهوالاموسواصعهوالآباديأيهرؤتدهالذىطيعةخصانصلهالابنادتاكيدهسياقوربأخرموصعولط

الابوهوالاموسواضعهوواحدإدنيللو"نمائاكما:نجقولرالذئادالاموسواصعهوالاسكذلك،الذنان

لأنهالدتاد.وهوالاموسواضعموي!الالىأنالأضكالمنضكللأىمعاهلي!مذافإراايفاالدتادوهو

.125صانظرالآب".طيعةع!الابنطيةيمصلألىيمكىسابالمزةيرحمدلا

2آ2رنمهامق127ص!هانظر6؟

36-8.37:مر

1627؟!تهـ3

502:لو158

بوالذلكعلىويوكدالوهبةعلىك!هدالمربسبينعلىالمشحالدزدك!ءضالفديسيورد.0،221:لوه9!ا

مملركانإذن)فبرعفيقرل:نفملبثرالآيةهدهيثرحلوتاإبجلعلىعطاتهزلكهمحتعر.إصتكارى

قالرالأنحم...الحقودةالجاهلةالفربيينلعصةإصطرائايببالاعلادهذاول!شالحطاياكفرانعلىإلهىبلطالى

هذاقلتلماالالهيةالكتبتعرفكتلوالفربسأيهاولككشحاديف؟"ي!قىالذىمذا"منلمض:بعضهم

اليه-نجبرلىالآدولكنهمتؤة،المصلوءالممحدالتحئدصلفهتالوة،كلصاتعقلكفيوصعتولوكه،
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ل!"ميللفابد(النالنانح!لاحو"

لالأنه،الأ!اليليهبوالذيوالبزالناموسزبهوقن،بالطبيعةالفههو

بهأؤمنماانلكاتضحهل،إذن؟مثلهيفعلأنالخلائقبينمنأحديستطيع

؟.صحيحهو

سخافاتهم.عنالبعد!لوبعيد،رائع!رمهوبالفعل:إرميا

باللهفيليق،م!انمنهيخلوولاشيء!لفي!ائنالفهأنوطالماحيردس:

الشقاؤاث9:للإسرائليينيقولفهوولهذا،م!ان!لفيفاعلأيونأن

قانؤآيخنليتئئونالذيالتيتآيققذقتي.قؤطنؤالأزضق!زسيئي

ضؤبالحديثحؤلقد،الحق!لومعه،الطوباويبولسانكما.016؟!ختىزا

ؤتفوبي،يونايئيلي!مق"خيثقائلأ:ف!تبالآبالفهمناتىقدالذيالابن

وفي16.اف!ل"اؤ!ؤافلائمسييخنجليخر،عئذش!تئبزييرفي،ؤغرتةنجتان

ل!ئي،الشقاؤالتتجميعقؤقآيضآضيذاقذيفؤتزؤإالذييقولآخرموضع

مناعظمهوي!ونألا،اللفيوهوال!ليملأقنإذن162ال!لعيفلأ

؟.الخليقة

غيرذلك؟ي!ونلاو!يفارميا:

لمالعابحياةيهتملاقديسكلانعني!تبالرسولبولسأن!ما:حيرلس

بالئافوسيىفث"لآئيفيقولبشيء،يتفاخرولاالفهأجلمننفشهيزسبل

وسيتضح.للآبحياأبواسطيهوالذيللابنلأحيابمعنىا-631يفإلأخيايلئافوسيى

تخضزنا.ائسييحمخبةالأنبقولهبولسأضافهماتقرأعندماال!لامأمامك

إذأفالخميغالخميح.لآنجلقاتقذؤاجذ!انإنآئةقذا:نخسيمثنخنإذ

اصمعلىحافتنانيامرموصنامرسلان،بالموتعيهويحكصونعقربة(قصىضدهويجدونايحديفا-

مزةيوتخهماللههوأنهيظهرف!نهحارقمتصةإليصلرنحالماولكن16(.2:لا،)انظر.كلوتأنينبىالرب

،تقولالفريسيأيهاكنتف!نلذلكقلولكم؟(،دطتفكرونماذا"لهمقاليانهالفظغ.تقواهمعدمعلىأخرى

المختفيةالأفكار2ىوالقلوبيعرفأنيقدرضقابفئالكاقولف!نو!ه،اذ!لآالحطايايغفرأنيتطيعتن

ومحنرالقلو!فاحمىالرلي"أناالأنبياءبصرتأخرموضعفييقولنفههولأنه؟وحدهاللهإلأالعقلأعصاقفي

القلوبيعرفهوك!لهفالذىلذلك(،3351:)مزجغا"قلوجمم"المصزرأيصئاداودويقرل(،71:01)إر"الكلى

.181ص.طبقمرحعلوتا.إنحيلضرح:انظر.الحطايا(يغفرأيفئافهوك!لهوالكلى

1011..43::كو165

.291:كل
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الطام!أااالطا

لقذينجل،لأئضميهغلآبغذكيفاالأخياءيييشق!ئيالجميعلأخليفاتؤفؤ.فائوا

فخاشا،جقتيمنأفا9مؤ!ذاقالفإنهذلكوبجلافؤقاتمأ164.لأخيهغقات

يقولأنيمنقديس!لأنمع16ائمسبيح"هيسوغزبتاءيصتييمبإلأفتجرأآنلي

قؤتي"167.يصير"إلهي،مخلضيي"166بالقيمازوجي"تبتهبئ

!ما،صادقالفهلأن،المعانيهذهلدعمال!ثيرذ!رتلقدإرميا:

وقلهذانتركودعنا!ثيرة.آياتمنيتضحوهذاحقآيضئاهو،الابنآن

أييإلىآصئفد"أتيالمسيحقالهماوئدليكيفهمآنللمرءيم!ن!يفلي

ت!ونآنولجب؟أبيههوآنهالقهيدعوو!يفؤإتيهم"168؟ؤإقيمؤآيي!م

الأمر.هذاعنيسألونسوفأنهميقينعلى

وليسلمجهوديحتاجلاأمرهوعنهاتسآلالتيالأمورمعرفةإنحيرلس:

"!فقا!تب:قدلأنهيدر!ه.أنسليموعقلح!مةلديهفنعلىصعئا

أحدأنلولآنه"916.انمغيرقةيخذونالذينتذىؤفشتقيقة،ائقهييمتذىؤاضخة

الطريقتارئحاالملتويالطرلقيتبعفهموبدون،المستقيمالطرلقيتركآنقضل

الأشواكوسطوسيسقطآخرطرلقاسيسلكفإنهالأمور،فهمفيالسهل

اعتقد،ماعلى،الناموسفإنولهذا.!ثيرةانحرافات!ؤوبالحريوالمتاعب

الطرلقفياسلك"يذ!رعندنا،غيرمباشرةبطرلقةولونفسهالآمريوضح

ا-ها4.دكو2إ.!إ

.60471علا1إ.آ

.945اضر؟7

ولادواوإلوهبةالالرأرلةال!صواولدامهحهاوأناىآريو!أصاءكثبرذأحرىأياتضسسالآبةامذه.02:71بو81:

هدهعلىتعيقهملواتييهأسقصهبلاريالفدب!ويوردالمحلوتات،ضمنوحوهالجوهرلىللآ!ماوعيرلاله

مووإلمهألوهم،أبخاهوألاهأدينختح"،وإلهكموإلهىوالي!3أ!إلىأصعدالى...الال!لوا(اوم!دا:الاية

إ(اللهطيعةسلرهوولذلكإلههىأيحمئا

..1131أا+4لاملا!أأأ.535!صا31+،اأأ14.حلألأ!.م+2.ل3ع03!هه!ا*1(!،).3023

ضمىيذمهاالمزةهدهيلك!ه246(ص)الظرتلمناصتحدمهاأذسقوالخيالآيةهدهكيريى.قيوردوها

تمسرفيامقطردآخرموضعولىلها.العححيحاللاهونالمعىوإعطاءللرذالفرمةلفهم!ذاشعطفاالأرميا،تاؤل

نصحيد.ترجمة.المسيحتيامةانطر:يوحنا.إنجيللآباتالمفصلشرحهساقلىوذلك.تجامتهلعدحداالمبحقول

.دترجمة:الثالوثلىالكنزأيفئا،41017ص2..؟9لالقاهرةالآبانيةللدراساتالأرنوكصىالمركزالهيد،عد

حبت901،15،،همفالات.الآلانبةللدراساتالأرثرمحيبالمركزمولىصحوزبصد.ومراحعةعوصحورج

الآبة.هذهسنىفهمبإساءةإلوهبةالاسعلىأنكرتالنيالأفكاراغدب!كرلركلابفد

،89:ام916
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يمدلسللفا!أالنالن!نحالا)حا

الابنعنيقالما!لمنإذنيميئا"017.أوشمالأتنحرفلا!ي،الملو!ي

المخلوقه،الطبيعةحدوديتجاوزولاالفهمجدمنأقلمجذايع!سأنهويبدو

منؤلذتالتي،غيرالموصوفةالفائقةالطبيعةلىإمباشرةهذاينسبألآفيجب

17االأقوالهذهقيلتقدجلهأمنالذيلهدفانتبعبل،جذاصةخابطريقةالآب

لتلكننسبأنأوالبشرئة.بالمقاييسبالألوههخاصهومانقيسأنوبدون

منها،يتجزألاجزءو!أنهاالدنيا،البشزيةالأعمالتلك،الفائقةالطبيعة

فقطالطرلقةبهذهلأنه.منهما!لخصائصلائقةبطرلقةتميز!يفولتتعقم

تمافا.صحيخارأئات!ؤنانتستطيع،أخرىبطرلقةوليس

؟الرأيلهذامثالأليأذ!ر:إرميا

الفهأقنومورسممجدءشعاعهوإنهالابنعنبولسالطوباوييقول:حيرلس

سوفأنكوستجد،ال!لامهذافيليتأمللذهنكالفرصهإذنأترك،الآب

الإل!ثيالجمالهذاف!ركوسيلاحظمخلوقهوماحليتجاوزفيماتف!ر

،وجودهطرلقةسيرىوعندهاتوصفلاالتيولادتهطريقة!ؤوسيذققالفائق

!ؤ،"الذيإنهعنهتحتمبقد!انوإنفرح.ب!لسيمخدهمرآهفي!ما

يخفضةأنبفقاببىؤتضرغالتطفتالتؤذفوعشبيببضزانجقذنمإذنجشب؟،أيابم

ييماإ172تأئغجمفاالطاغةتغفغائنأ!ؤيبماقغتقؤاة.أخليمنتةؤشمغ،ائمؤتمق

الصلاةأنبمال!ن.البشزلةبالطبيعةيليقبماوتف!رقليلأتنزلأنفففيك

الجسدهذاخواصيع!س!انالرعبفإنجسدهأيامفيصارقدوالتضئرع

إنهقيلفإنوبالتالي.البشزيةالطبيعةصفاتمنهوالموتمنالخوفأن!ما

هوانهطالما،بألوهيتهيليقماالابنعنتنضفلا،اسم!لفوقاسفاأخذ

)س(.921022"عد

الآبات.سالهدفنفصيأمةلاد1(.)رتمهامق6،صالطر.!1

يدعىوالركمااللهلبنمنوسطهطيةصتي!صداريمكىلاوالهالاسألوهبةصدفاعهجاقيه7-8..هعى!"

ئقاأاليالالهةايأفوالليراالعاكلاماماليير"بحصالهعلىلذدأدبمدالآيةهذهكيرل!.قبوردالمعارصير

منلامولودوهوعهئفالأباتوهاالنحد.نلالالن"نحصالآباتهدهأنإلىونجرلعض"صلعضهاعه

بفولالآباتهدهثلفهم!الحثلىالطربفةمعطاهابوكدهماوبكرر2(.صرل19الحوار)الظرالحد"ر

لرفضأنوبثلا.صارلألهبحصتاماكللهلسصانبحهةفصنالالن.صللكلامطريقتادماك"إدد

الحمالحمقةنصصجوناصومجحبللمعالطالحمييالمهمينىهذايانايأمررمذهبيرتمييزوعدمحلطكل

.12صرانطرالألهى(،
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الطام!"الط

زمنقبلحتىالحقيقيالإلههوالابنلأنالآب.اللهعندمنجاءالذيالكدمة

؟.الحقيقةهذهتقبللاأنكأمتجشده.

تمافا.أقبلهابالع!س:إرميا

مئخذاذاتهواخلىنفسهوضعفقد،إنسائاصارعندماانهغير:حيرلس

بدونوأيضاعليههولمايتنرأنبدونالفهيدتحتمثلناوصار،العبدش!ل

الغنى،الفههوبينما،مثلنافقيزاصارلأنه.الإنسانطبيعةشأنمنيقفلأن

الموتخىوذاقبل،والاثمةالعبيدمعواخصىللناموسخضعفقدولهذا

الحق،الإلهبطبيعتههوالذيذاكأنالضروريمن!انأنهغير،الجسدي

الاخلاءوضعفيدائفايبقىألآ،التبنيحسبوليسذاتهفيالإلهيالمجدوله

مجدههووالذيالأزلمنذعليه!انالذيالأسنىالمجدإلىيعودأنبلهذا

فقدالفههوأنهمع،!إنسانوهحذا173.اتخذهاالتيالهيئهومعه،الخاص

قؤطئأآغذاءكآضغختىيمينيغن!انجيممقوأيضاؤتذئذإ174انيؤنم"آناسمع

فقدلهذا،نفسهووضعشيء،!لفيمثلناإنسائاصارولأنهيقذقيك"175.

ولهذا،الإخلاءمعاييرحسبيسلكأنعليهيجبف!انوبالتالي،لفهخضع

ربنا.ايضاوهو،بالحقيقةاللهابنبطبيعتهالذيوهو(الإنسان)ابنمعناسفى

الأحقيههذهن!تسبونحنلناأئاالقهندعو،أيضانحنفإنناذلكوخلاف

بواسطةفيناولس!نيخلالابنلأنوذلك،شيء!لفيشابهناقدالابنلأن

فإن،القهأبناءأنناعلىوحتعبيردقيق176أبائاالآبندعووبهفيهوالذي،ابيه

.قيوضحهماوهذا،الابنصورعلىولشلنافينايسحنالقدسالروح

أتايا:ضايىخأففوب!غإلتىانجنيمازوخالفةآزشلآنجناء،أت!غ"بقابقولهبولس

"177.الآفي

.بالصوابتت!لمإنك:إرميا

"الاعترا!"فيالكاهنيصليعين،كصاطرفةولاواحدةلحظةناسونهعنتطبمصلالاهوتهانإذسدهأى173

الالهى.القداسلط

.4:6عل!17

.4:6عل؟!
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جمدله!للقاب!مأالتالثانحولا)حا

معاندتهموفيمواجهتهمفيسيزدادون،المعاندينإنأعتقدأني!ما:حيرلس

علىبلهذايفعلوالموإنالإن!ار.علىمصرونلأنهم،حقهومال!ل

نأيقبلواأنبدونالحقيقيالإلهوحدههوالآبإنالقولفياستمرواالع!س

نقولأنالضروريمني!ونلاف!يف،الفههوأنهأبوهذغيقدأيضاالابن

يحذدونأناسأوجددمشزعيننقبلأنالأحوالمنحالبأييم!نلاإنه

يقولهماأننؤ!دوأنبعقولمبهيف!روناويقولونماصحةبأنفسهم

إذن.178ؤإتيه!غلماؤإلييؤآييغأبيلىإآصئغذإني!:قاللأنهحق؟هوالمخقص

معناواحدهوالابنأنلو،طبيعتنابحسبالابنمعواحدأننايدغوندعهم

لقبأنغيرؤآبي!غ"بيأإلىصئفذأإنئي9قاللأنه،للهضغاخا،الطبيعةحسب

وأ!ثيرونأبناءيوجدوبالتاليالآب.جوهرمنؤيذالذيذلكيعني"الابن"

ل!ثه،وأالطبيعةحسب!ثيرلنابناءهناك!انلووبالتالي.لهمعددلابالحري

هوالتبنيإنأخرىمزهنقولأنيجبوهنا.التجديفمعنىسيبطلفحينئذ

غيرمولودينالطبيعةحسبأرضييننحنبالفعللأننااللبشراالفهمحبةعطية

خارجنامنلناصارالذيبالتبنيول!ننا،العاديةالولادةقوانينحسبالفهمن

يتجزأونالذينلهؤلاءنقولأننحننسقطيعوبدورناابانا.القهندعوآنيجب

،ؤآبي!غ""آبيف!ر!محسب-الابنقاللماذا،أمر!لفيبسهولةب!ل

ي!ونلاو!يف؟الطريقةهذهبمثلتجذفونوأنتمخجلأتحمرونلاو!يف

الفه،طبيعةمنهوالابنأنطالماأنهتفقلوب!لتتذ!رواأنالأفضلمن

بينمنيخصقأنلهالمناسبغيرمنفإنه،الابجوهرمنمولودأنهبمعنى

ا!تمسبوقد،إنسائاصارولأنهالفه؟هوي!ونأنبالحريبل،المخلوقات

منه؟ؤيدقدالذيلفهخضعقدفبالتالي،البشزيةللطبيعةما!ل

هوأنهعلىوئدزكشيءأيالابنينقصي!نلمإن:يقولونلنهم:إرميا

لماذاإذن،شيءفيمنهأقلوليسلهمساوأنهتقولوأنت،الآبالفهمثل،القه

1917؟جمئيآغطغآبي":نضسههويقول

)5(.رنموالهامق6هصالطرنصها.الابةلأسنخدامنكرار.02:17يو38!

نفبدعلىاولأأئابوس،قعصلولقد!مهااطءواوفدواناعهأربوسعبهاارنكراخرىأبةهده41:28بو93!

الظر:،إلوبخهوينتبالآبللاسالحوهريةالعلاقةمجفظصليئاتممير،الأحرىوالآباتالآيةهدهوتفيرمراعهم

كرلر-.قحصمرولفد7.:مفرةسالقمرحع،النافةالمفالة58،:فغرةطلقمرحع:الآريوصيبنعدالأولىالمفالة
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لغد!ا"الطا

بينالمرءيراهأنيقدرالذيالفرقهوماليتقولأنتستطيعهل:حيرلس

هوماأوحق.إلهمنحقإلههوالطبيعةحسباالابنانحيثمنوالآبالابن

وبطريقة.هوالابنأننؤ!دولأننا؟مختلفينيجعلهمأنيم!نالذيالشيء

وبالتالي،(للأصلمادقةوب!لئظهرالذيالختم)أيالآب.18ختم-توصفلا

بالفعليخشب!انإنالمم!نمنيونفيف،نفسهاالآبطبيعةله

فيئطهرأن-هؤلاءيقول!ماللآبما!ليملكولاالمخلوقاتضمنمن

هوي!ونأنيم!نلاأقلهوقنلأنال!ل؟علىويعلويفوقما!لداخله

يم!نلاوأيضا،!املهوتمنيستحيللاالذيوالشبهتتغئرلاالتيالهيئة

هو()الأقنومالواحدأنئعتقدأو،نفسهالإلهعلىيتفؤقإلههناكي!ونأن

شخصينبيناختلافيوجدلاالبشر،بينحتىلأنه،الآخرمنالإلوهةفيأقل

الأشخاصبينالفرقأنيقالانيم!نأنهغيرالبشزية.طبيعتهمحيثمن

والنحافة.والوسامهالجسموش!ل،الفضيلةوعملوالفهمالقؤةفييمن

سبيلعلىبولسأوبطرسجوهرماهيهبالتحديديعرفأنحدأرادأإننهأغير

)منأقلأحدهماي!ونأنأماشيء.!لفيواحدإنهماسيجدفإنه،المثال

يفرانالعقلرجاحهمنوليسهزياني!ونهذاإنفاعتقد(طبيعتهحيث

تلكيمثلالذيالشيءهوفماأعظمالآبانيقولونفطالماإذن180اه!ذاالمرء

العظمة.تلكصارتقنفييثبتونودعهمالآب؟فيالعظمة

منتيلما؟أغطغ"آبىبقولهالابناخطألقداذن:إرميا

!لالاسار"!عفوانتحتيذكرإذلالمميل،الآيةهدهلرحيوحنا،إبحيلشرحعن:سكتالهوافيةماحة-

أعظمالآ!أدئط!تدانهمن)!رعم:يقولطمبعته"لف!وسلهما:لالحرىهوللشى؟،اىوالا!صتأقا-

الزبة،الرصاعةإلىالارادىوالنارلالإحلاءاخكلالاسالىإلأالألدىلينهلىظكالآ!انحهةسالالنصت

لقديك"موطااعداءكاضعحتىيميىع!"احلر.الكلصاتوحمعالذانمحدهإلىئاليةصعدنمعد،صورةأخذا

هدايقرلالآ!لحإديميه؟ع!مجلرالالرحعلالداتيةلإرادتهل!الهالا!اللهيدولاولكياس(901)مز

ر3الكرامةسالئالطالمكادلهالآ!إدبفوللاعفلدوإلادوامماالمزمور،يالمرنمبفولبمبى"كماص"احل!

هـتارله-الالربالحرىللا،!1في!الاعتارلىفنهندماجاحدلالحريلل،بميهصحال!الاب!ألى

أقل،وضعوألهتئمهمأديمكىلامكائاوكللكالييمعىحالرالهعههنعر!الدىهو.وألامهالإرادي

الجلوسمكادفإنلذلكتحدهشريفهواأديستطجرنلاالدي!اولتكتط!كساالأقلالكاناتليريغدحتى

237.صالثالىالمحلدلابق،مرحعيوحا.إبحيلشرحللآب".ماواتهتاكدلكىللابىخصصقدابيمينع!

والآ!معواحدأنهولناكبدالال!لوصنلساستحدمه(دسقالذيالتببرلصكيرلى.قب!صرها18

233صالطر.الجوهر

يوحما،إمحلصرحانطر.مى،(عطهايى.المحلفواضرحهصياصالطانقطةهدهصرحلىكيرلرقاشماص181

.237246-صالالطالمحلدصالق،مرحع
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ل!كبمللفاب!االتالت!نءلا)ثا

ؤالخق"؟)183.الطرلقفؤ"آنانفسهعنقالقني!ذبو!يف!يرلس:

أخبرنيوالآن183.هذاالابنقولنفه!اأنيم!ن!يفلنشرحالوقتوسيأتي

طبيعةهيالمخلوقاتىوخققتشيءىصنعتالتيالإلهةالطبيعةهل

؟.خطأهو،ؤاحذ"184زثإتئها"الزثيقولالذيالناموسأنأم،الواحدالزب

.الصوابعلىهوإرميا:

فيبهاونؤمنئعرفا.،8هواحدةبسيطةطبيعةهيالإليهةفالطبيعة!يرلس:

مختلفهومالديكهلام،القدسوالروحوالابنالآباقصد،أقانيمثلاثة

؟.اياهلتعقمنا،ذلكعن

.الإطلاقعلى:إرميا

فلنسجد،اقانيموثلاثةواحدهالهةبطبيعةنؤمنأنناطالما،وبالتالي:حيرلس

وجوداساسعلىالأقانيموفصلنافشخنالوأما.ال!لالهونعبدالواحدلفه

فإننا،بطبيعتهمنفصلاجذةعلىمنهمكلووضعناطبيعتهمجؤاختلافات

سينقذناالذيالمتررسي!ونوماذاألهة.بثلاثةنعترف،نريدأنوبدونبهذا

ل!أمامالخصذمني!ونلاو!يفبهذا؟اعتقدنالوضلالهفيالوقوعمن

أعتقدوأناواحد؟منبدلالههآبثلاثوئتشرئنادىأن،لحوصامستقيمفحر

الإلههوالآبانينادونفإنهم،عليئهبطريقةيثرثرونأنمنخائفونؤفغأنهم

عنهيقولونالابنضد،عتادوهاوقد،وحدهمبهميليقمتذفقوبتجذيف،لحقا

ظانين،الإلوهةمجادأببعض-الظلال!شبهاياهصفينوا،ومصنوعمخلوقإنه

فيوه!ا،لهامضمونلابالقابيلقبونهوهمفائقة!راماتيعطونهبهذاانهم

لصهعىفالالدىوهوبكد!المحألىينصؤرولىفئدنتهاضهكاركاصبرال.كبرلسقئعز6.:41بر!18

محصرص"رالآر:يقولهداالرتكلامفيضككليدحضيوحنالايخلشرحهوفي.والحياةوالحقالاب!هرأله

الك".سظكلاحفيئعرأدمطلفا،عاقلإناريطع*لصه،عىالكلصاتهذهرالز!ىقولصدق

.15.ا-48صانوالمحلد.سابقمرحعيوخا.إمجلسرح:انظر.المعىضرحفييتطردثم

لىمالاهذا،الميحقولمعنىمناقةتاحيلتعنيكاتد!رالحصلة،عدهالمقصودالمعىهاالراضحمنلير183

احرىلاحيةومنواصحةعيرالعارةهذهتظكوعليه.المحقالهطالحوارهذالىضرحقدالقديركرل!الىمحد

لالمعلانمهندسبكولىالدكطص19يرحالايخلتعسيرهمروععنبتكتمكادكرلرالفدصالىلمزضاديمكى

هامر04،2صالطر.الحوارهذايكتوهويوحالايحلتفيرهأمامهيصعكارالهفرضاقدالاعيرلعد.يصا

عامفنا.أمزاالحملههدهممىسبحعلالدىالأمر411

.64:تث

.22!ص77،وهاش228،صانظر.المصطلحهداكبرل!.قبكررماكثزا185
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الطامد("العا

ذلكوبخلاف.إلهوالحقبالطبيعةهوي!ونأنعنبسفاهه،يبعدونهالواقع

الحماقةبهذهي!ون،سليفاإيمانايؤمنواأنيرلدونالذينهؤلاءبينمنقن

وبعدما،الاقوالهذهبمثليقولونالذينهؤلاءوجهفييصرغفلا،المبالاةوعدم

وأنبالطبيعةالفههوليسالابن!انلو:يقوللا!يف،أف!ارهممنيضجر

تقيمونسببفلأي،تقولون!ما،البنؤةبسببفقطهو(الابناسم)أياسمه

أنيثم؟والأدنىالأعظمي!ونأيهماعنوتبحثونالآباللهوبينبينهمقارنة

ولقذم،بينهماويقارن،والح!مةبال!فايةيتصفحديث!لأنأعتقد

التيوالأمورالواحدةالطبيعةيخصمايقارنوأنلابد،يحدثبمامقنعةادله

مختلفةأنهاتظهرلاالتيالأموربمعنىالجوهر،حيثمنواحدهانهاتتئين

ومع،عاقلة!ائناتبالفعلهيوالإنسانالملاكلأن.الأحولمنحالبأي

فعندمابينهمافيماشيء!لفياتفقواوأن،بينهااختلافاتيوجدفإنههذا

لوآخر،بملاكالملاكئقارنأنفلابد،الملائ!ةوتفؤقعظمهعننتخدث

آخربشخصئقارنأيضابطرسأن!مابينهما.اختلافهناكأنفرضنا

هولأنهبآخرئماثللافهوالجميعفوقوهوال!لرتهوالذيالفهبينما.مثله

لاحيثالأعالىفي!ائن،الجميعمنأعظموهو،يقارنلابماال!ليفوق

الدرجةلىإ،لحظاتلىإولومنهيقتربأنيستطيعوقن.المخلوقاتمنأييدنو

أنهتعتقدلاأنكاممنه؟أدنىهوأنهفييشكأنأويقارنأنفيهايجرؤالتي

أحدتجزأإنالتف!يرالسلي!ا،طرلقعنخرجقدوأنهبهنهزأأنيستحقأمر

منأيعنليقلأومني؟أعظمال!لأبوالفهإنالقولعلىالمخلوقاتهذه

؟.والمغالطاتبالسخفالمملؤهالأقوالهذهمثلتطبقأنأنتتستطيعا!لخلوقات

؟والربوبياتوال!راسيالسلاطينعنأماالملائ!ةورؤساءالملائ!ةعنهل

وبطرلقةيقارنونفهموبالتالي؟بالخالقالمخلوقاتتقارنأنيم!ن!يفلأنه

بلبحقالإلههوليسأنهيعتقدونالذيوالابنالآببين-عظيمجهلعنئعثر

!انأنفيمايبحثونفهموبالتالي،معيتهخلقبطريقةالوجودإلىجاءقدأنه

منه.أقلهوأمللآبمساوئاالابن

الآببينماقلأإلههوالابنإنيقولوننهمأغير.ه!ذاالأمرأنيبدو:إرميا

أعلى.إلههو
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ثبرل!كللفاليد(النالنانحالا)حا

الابنطبيعةوفيأعلىأنهاالآبطبيعةفينميزأنيم!نناو!يف:حيرلس

؟مرآهننظرفيكما-الأحوال!لفي،الفهطبيعةالىننظرأنناطالما،أقلأنها

يخذهلا،يزلدولا،ئلمسولا،لهجسدلا)روح(هوالفهأنيعترفونلاأنهمأم

؟ال!مالذاتمنذاتهفي!املمتغتر،غير،م!انأوزمان

.هذاأعتقد:إرميا

منوأليسالفه؟منأعلىهوالفهي!ونطريقةوبأيو!يفحيرلس:

أنهيوصفأنعنتغذقدي!ونأن.عامةبصف-شيءينقصهتمنالضروري

احتياجفيأنهبل،الإلهيالصلاحمنالأقصىللحديصللمأنهطالما،القههو

طبيعته.في!املهونمق

هذا.يحدثأنالضروريمنارميا:

!مئةهيالآبعظمةأنأعتقدماعلى،سيقولونانهمأظنلاحيرلس:

يقولواأنيم!نهمأو.قياسهيم!نلالهجسدلاقنأنطالما،قياسهايم!ن

،الدوامعلى!ائنالآبأنطالمالأنه.لاحقوقتفيالآبمنؤيذقدالابنإن

وفن،عليههوعمامختلفشيءلأيمحتاجغيرفهو،تبديلأوتغتريعترلهولا

الذيفيقائموهو،معهوازلئيمعه!ائنبالتأ!يدهومنه)ؤند(جاءقد

1865.ؤتذ

غيرهذالأنالجسذيةالجهةمنلاالآب()منأقلالابنإنيقالإرميا:

للآب.مايملكلاأنهبسببلن،ممن

لونجدأنولنحاولالألوههخصائص،دقةوب!لنميزبناهتا:حيرلس

أنهاأم،بالآبن-أقلبطريقة-تليقأنهاأمبالآب-المساواةحيثمن-تليقأنها

منيونلنأ،الابنهـلعلويفوقالآب!انلوإذن.ذاتهبالآبتليقبالتأ!يد

واحدأمرفيلامتفيز،أعلىالش!لبهذاهوفقي!ونأن،بالتاليالواجب

الألوهه؟خصائص!لفيبلفقط

بالتأ!يد.:إرميا

بسهولةيبدوألا،شيء!لفيللآبمساوهوالابنأنيتضمحوطالما:حيرلس

213.صلىلالهعلىحاءماق.كرلربكررما!18
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لطامطأا)اال!

بديهىأمرلأنهمضقه؟أقوالمجزدهوالآبمنأقلالابنأنعنيقولونهماان

أقلهمققضغرأماممجدهمن-بإرادته-ينتقصانجذامتعاليهوققعلىأنه

حدودهولتعدىطبيعتهيتجاوزف!يف،فعقيااقلهمقنلىاينتميقناما.منه

السمو؟.فيجذايفوقهققمميزاتالىويتطلغ

تت!فم.بالصواب:ارميا

ي!طبيعتهمظهزاالآبجوهررسمإنهالابنيقول!يف)ذنحيرلس:

ؤالآلث"أناالآلت"187.زأىققذزآيياقذي9قائلأ:ؤتدهالذيذلكطبيعةيبتن

رسمهوالابنيحونسببفلإي،الآبخصائصلهي!نلموأنؤاحذ"188.

وأدنىأقلهوأنهمع،!املهوالذيذلكمعواحدإنهقائلآ،الآبجوهر

(؟يقولونما)حسب

الأقل.علىأناأعتقدماعلى،ه!ذايم!نلاإرميا:

الفائقة،الإلهيةالطبيعةيميزما،المستطاعقدرعلىلنفحصإذنهئا:!يرلس

لاأنيجبأممتذنى؟أمرامفائقامرهوالآبصلاحهل:أمرلنلنفحصهيا

الابن؟فيمتجقياالإلهيالصلاحي!ون

الأمور.هذهفيجيذاتف!رانكلييبدوارميا:

ما!لويجعلالإلهةالمظفةتحتالخلائق!ليخضعالمرنمانحيرلس:

لأنه،يفعلوحسنالقها!رافاهذايقولوهولقهالعبوديةنيرتحتمخلوقهو

غقلهتيؤالشقاؤاثالأزضقآلئ!نتقذم"منبقولهمزةال!لخالقمخد

ؤآئتفتتغئزتغئزفن!يرذاءتئقىتحثؤبؤ!ققاتنقىؤآئتتبيذهتييذيك.

يأمروهو،918آفاقكئثتثؤدزتتفغيمش!ئونغبيدكآنجناءتئتهتي.قنؤسبتوكفؤ

الفه.وتمخدتسئحأن،والماءوالنوروالنجوموالقمروالشمسالسمواتسماء

إتئهنافؤلأتةخايقنا.الزثآفاتمؤنخثوؤنزتحغنشخذقفغ9:ايضاللبشرولقول

الخدمةتلكل!ثاالتيللملائ!ةيقوليب؟!091-بينماؤغنغقزغاةلثنغثؤنخن

.7ا:،29مز.
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لسبمرللقابطاالنالنانحالا)ثا

قهمتفهل91.قزضاتهإاانغاجملننفا،ئتهتجميعياانزبتايى!ؤا"الفائقة

الأرضعلىالبشر!لفيدعو،نيرالعبوديةتحتالخارئقجميعيجعلنهأالآن

يستحونه؟الذينخدامههمبإنهمالملائ!ةيدعوبينمايده""غنمانههـا

ذلك.فهمتلقدنعمإرميا:

بنيرحملناولقدجمل!ةهيإنها"يده"غنمدعىقدالابنإنلاحظإذن:!يرلس

أغطيفاؤآناقتتبغني.آغيرففاؤأناضؤتيتشقغ"يخزا!ؤقالإنهإذلهالعبودية

إياقاآغطاييالذيأيييديمنخذأيخطفقاؤلآالأتجدلىإتقيلذؤقنأبدي!خياة

إذن1ؤاحذ"2!ؤالآثآتاآبي.يبجمنيخطفأنآخذزيقبؤلآائلجمنغظغفو!أ

نأيم!نكانه!ما.الابنوغنمخرافئشمىوبالمثل،الآبالفهيخرافنحن

الإنجيليمتىالح!يملأن،الابنتخدمالملائ!ةأنالمقذسةال!تبمنتعفغ

قلآئ!ةؤإذا9تر!هبعدماابليسأنالبرلةفيللمسيحإبليستجربةعن!تب

مستحينالإلهيبعرشهيحيطونالسيرافيموأيضاإ391تخبفةفضازتتجاءتقذ

يملأمجدهإنقائلهتهتففإنهاالقواترثولأنه.قدوسقدوسقدوسقائلين

نفسلهالذيوهوللآبمساوئاالابني!ونلا!يفاذن4910والأرضالسماء

ئمخدلاوكيف،الآبيذتمل!هيذء،تمل!هوماشيء،!لعلىالقدرة

أوالآبمجديميزانيم!نشيئاتقولأوتف!رانتستطيعهلأمالآب؟مع

بينالمساواهتقسأنبدونيحدثأنيمنلاهذالأن،الابنمجدمنينتقص

والابن؟الآب

الأمر.هذاجؤأف!رأنأستطيعلاارميا:

الفائقةقؤتههليقصد؟يذيهمنوأيالآبيذتعنيماذاوايضئاحيرلس:

الجسذية.المظاهردائمايفوقالفهعنالحديثلأنفيفه؟أمالقدرة

تعنىانهابسهولهنقولأنيم!ن،الأقلعلىانااعتقدماعلىإرميا:

-----------------.--الأثنين

)س(.123021مر

27-28.ا:.يو!91

.4:11ت39

2-6.3:إشالظر191
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لظمطأا"الط!

وأفعالهشيءينقصهنهأوئعتقدأقلهوقنأنغير،تت!قمبالصواب:!يرلس

الفعلفيلآخرمساوئائسمىانيم!ن!يفالفائقةالأفعالتلكإلىترقىلا

ي!ونوأنللآبالذيالمجدنفسلهي!ونأنللابنيم!نو!يف9والعمل

نهأومع"ؤاحذؤالآثتاإأ:قالالابنلأنالآب؟معالجوهرفيالمطلقةالوحدهله

آغطايياقذي!آييقالعندماوذلكال!لمنأعظمهوالآبأنأ!دأيضتا

91.افل"هجمنأغطغفؤإيماقا

بينهماالفرقي!ونالع!سعلىبل،ه!ذاي!ونأنيقدرلاإرميا:

أقل.يونلهيحونما!لفإنأقل-عامةبصفةهوطالما!بيرلأنه

آنهطالما،أقلهوإذ،للآبهوما،لهي!ونلنفالابنوبالتالي:حيرلس

بهذهوبالأ!ثرللآبيقولأنيستطيعأنهأعتقدفلا،للآبمساوهوليس

أردنا-لو-إذنهيالي"691.قفؤلكفؤؤقالكقفؤليفؤقائحل9أنالداله

يم!نفهلوحيفئذ،أقلهوالابنإننقولوأن،أعظمهوالآبأننفترضان

ل!للآبي!ونوأن،للآبماكلللابني!ونأنتجعلطرلقةتوجدأن

ي!ونأنلابدأنهالآبخصائصأنيقالمابينمنأنالعلم)مع،للابنما

عنهيقالالذيالوقتفيللابنالخصائصهذهستونوحينئذ(وأرفععظمآ

قولهم()حسبأقلي!ونانالابنخصائصمنأنوطالماالآب(؟)منآقلإنه

بالفعلهوقنوهوأيضاللآبهيالخاصيةهذهت!ونأنيم!ن!يف

هذا.ي!ون!يفلناستبتنفإنكانتاما،هذافياشكبالتأ!يدأنا.أعظم

جذا.صعبشيءهوالأمرذلكشرحلأنهذاأستيطعلنإرميا:

هل:ضرورئاشيئاقولأاناريدنيا!ما،ال!لاممسيرةلفتابعاذن:حيرلس

الثقيلة؟خطاياناومحوسقطاتناغفرانعلىالقدرةفقطالآبسلطةمنترىيا

نعم.:إرميا

يجرذواانعلىيتجرأواانالشديدالخطرمنيونلاوكيف:حيرلس

يستطيعلاإنه-!اذبينبقولهم-للآبمالهالذيوهوالسلطةهذهمنالابن

الشرلرةأقوالهميقرنواأنينصحهمفهويرلد؟فنخطايايغفر8دنآ72أيضاهو
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"صرل!للقاب!الثالتانحولءا)

أئو!غآيضأتغيقمززلأتهغيلئاسيىغقزتغإن"قإتةقالهأنسبقبماهذه

فإنه،يريدققخطاياغفرانفيالإم!انيةللآبئرجعاذوهو791الشقاوفيلما

لإئشالبلإئننأنتغقفوال!ئي"ؤل!نبقولهوذلكيغفرنفسههوأنهيؤ!د

فزاشكاخيئفيميفقففوج:قالجينئذافخطايا.يغمزأنالأزضيىغقىشفطانأ

نأ،الفعلونفسالسلطاننفسلهقناذني!ون!يفتجيتذ)!891إلىؤاذضت

؟المخلوقاتضمنمنيخسبوانأقلي!ون

واضح.ال!لاملأنهذاي!ونأنيم!نلاإرميا:

قائلأ:يصرخعندماماءنقولصدقلنايؤ!دبولسالقديسأن!ما:!يرلس

"991.يبينالدتيفؤقنئبرز)افدتيفؤالفةالفإ؟مختايى!اغقىشيشنت!يإقن

علىبقدرتهيعترفولأنهالعظيمالعملبهذاسيقومقنهوالابنأنيوضئحوهو

شلآئمتتايالإيقانيتترزناقذ"قإذقائلأي!تبفإنهبهيؤمنقق!ليئررأن

ويجعلناالآببالفةيصالحناالذيهوإيماننالانالمسييحلما.02يممئوغيزئناالف!قغ

المفشوش،غيرالحقالقولحسبيبررناوالإيمان.الابنبواسطةمنهقرلبين

بصفةأيضامنهآخروجانب،الآبالفهمنمنهجانبيأتيلاالتبرلروهذا

منئعطىنفسههوالآبمنيأتيالذيالتبرلرانبل.الابنخلالمنخاصه

منعطيةهوانهعلىنقبلهأنيجب،الابنيمنحهالذيالتبرلروأيضئا،الابن

تلكأيالوجودإلىبال!ائناتيأتيأنالسلطانللابنأنو!ماايضا.الآب

تتركالتيالنفوس!لبهتحيابالتمامه!ذا،سواهخرآخالقلهاليستالتي

الىوتعودالجديدةالحياةتلكتعيشانوتقبل،القديمةشهواتهاوبحزلتهاعنها

الرائعة.طبيعتها

.تقولبمااقتنعتلقدارميا:

أنهرغم-اسرائيلبشعبالآبعنايةوصفالطوباويموسىانأيضئا:حيرلس

الئشزيخزك9!قا:قائلأفوقمنهيالتيالعنايةتلكوغيرمطيع--امعاند!ان

.6:41ت9

.9:6ت891

رأإللير027()يوهيوحنا،إيخلمىأبةكرض.قاستحدمحيثهامر)1(46،صر34.الظر80،33رو991

ابخحئد.الاسألوبأبفاكالوكدوذلكا،العاشدبرالمح

.أ:هل!
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الطام!"اوو

02.قناجميإإاغلىؤلخمففاؤيأخذقاتجناخييماؤينشطيير!فزايخيماؤغلىغشة

أوزشييغياأوزشييغيا9قالعندماعينهالأمرهذافعلقدالابننجداننا!ما

!فاآؤلآذلتآنجقغآقآزذتقؤة!غإتيقااثزشميينؤزاحقةالآتيياءقاتقةيا

ت!غيتزذتجيئغفؤذائيريذوا.ؤلغتجناخيقاتختفزاخقاالذتجاتجةتخقغ

لنأنناالأ،فيهانرغبلاالتيالأشياءتلكمنشيئانفعلأنوبدون2102.خزابأ

أمرإنهنقولأنأو.نفعلماضدموققايتخذلمالآبانونقولبالطبعنتسزع

نقولل!نالبشريفعلهماضدموقفااتخذأنهبسببفقطالابنئمخدأنجئد

302وبسيطةواحدةهيالألوهةأن!ماالجوهرفيواحدهماوالابنالآب)ن

الآبأنف!رةنستبعدوهذابالابنيعملالآبالفهاننفهميجعلناوهذا

الابنالإطلاقعلىنحرملاوه!ذا،الآبمنأقلالابنأنأوالابنمنأعلى

الابنخلالمنيعملالآبلأنالآب.مجدنفسلهي!ونانمنالآبمنالمولود

الطبيعةحيثمنمعه!ائنوهوالهمنالههواذالفغالهالذاتيهقؤتهباعتباره

.الأقنومحيثمنمتمايزانانهمامع

تت!قم.بالصواب:إرميا

وقدرتهاللهبطبيعةيليقماىلهالابنأنتديىكأنويم!نكحيردس:

حيثالنبي)شعياء!لماتخلالمنوذلك،للآبممابأقلوليس،وسلطانه

الفهوآنالآئيالآزضآقاضيتجميعيااخفضواوإليانتمئؤا9يقولالآبالله)ن

يتخفق"402.آنذؤنيغؤدلاانبرؤ!لاميقيممنخز!اقشفتيذاتيخر.آقيس

وأ،فارغايعودأنمناقوىءمهأنالابنغيرلآخرتنسبأنششطيعفهل

أقاصيفيالبشر!لويخقصيدعوأنيستطيعالذيالآبمجدبهاءهوأنه

البز؟ينشروأنالمس!ونة

وحدء.باللهيليقالأمرهذالأن،ذلكأفعلأناستطيعلاأنا)رميا:

عامه-بصفة-الابنلطبيعةئتسبأناللائقمني!ونانيم!نفهلحيرلمم!

23،917،68.82عرانظر!

.)س(32-4:22هإش!ا
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ل!طجمرللالا!أالنالثانحالا)حا

للآب(؟إالذيالمجدنفسولهاالخصائصبنفستتصفطبيعتهانطالماأقلأموزا

طلافا.إ:إرميا

المتغبينتجميغياإلئي"تغاتؤاقائلأوضوحب!ليناديستسمعهإذن!يرلس:

مايعنيلاهذاأنام02غقيغإهنيريإخمفواأيىلخ!غ.ؤأتاالأخقاليؤالتقييي

مرتبطةهيالإشياء!للأنآخزأ602؟ؤفي!مقالزث!أتابإشعياءم!توبهو

جؤقالعندماوذلكيزوللنيقولهماأننفسههوذ!زولقدالإلهيبالنير

ؤاجذخز!يروللآؤالأزض!الشفاءتزولآنإلى:ت!غآفول"الخقخرآموضع

السببالآنأدز!تفهل703.اف!للماي!ونختىالتافوسيىمنؤاحذةئقطةآؤ

الآب؟قالهماتحققمئلما،الابنقالهمايتحققانقبولهمعدمفي

نعمإرميا:

يذيه،قذرةيفوقالإطلاقعلىشيءلاأنفطالما،هذا!لوبخلاف:حيرلس

سوىخرآلدىتوجدلا،الخليقةتدبيرىعلىالقدرةأنضحالوامنفي!ون

الأمور!للكشرحتقدانيأمامكاتضحهلوالآن.ال!ليضبطالذيالفه

؟.ممتازةوبطريقةبالتفصيل

نعم.:إرميا

والابنالآبعملمنهوالخليقة!لتدبيرأننرىفنحنوبالتالي:حيرلس

.التساويعلى

تقصد؟ماذاليقلإرميا:

يففسبى؟ئناغالنغضفوزالب"أليش:يليماالآبالفهعنالابنقاللقد:حيرلس

نأيستطيعأيضاوالابنآبي!اا"802بذولبالأزضيغقىيسقطلآمئفقاؤؤاجذ

منهاتذ!رلاالتيحتىالمخلوقاتجميعتشملالتيالفائقةالعنايةهذهيقذم

منوطزذ،الجرجسيين!ورهإلىالمسيحجاءعندمايحدثنراهماوهذا

يذهبواأنمنهوطلبواالإلهةأوامرهأطاعتالتيالشريرةالأرواحالمجنونين

10.28ات!د

.4:81إكأه!.
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لغامسأا)االطا

لهمسمحقد،قدميهتحتشيءكليملكقنأنثمالخنافلر902علىليتقلحوا

منندفعأقد!لهالخنازيرقطيعوإذ،ففعلواالخناقلر،لىإيمضواأنوأقزهم

لهذهالمسيحأعطىهلليقل،والآن2..االمياهفيوماتالبحرإلىالجرفعلى

الشر؟)إلأترلدلاارواحانهامعيرلدونهـايفعلواأنالتصرلحالنجسةلأرواح

الضروريمن!انل!ن،ه!ذاأحديف!رأنجذاالمستغربمنسي!ون

وحتى،تماقاالآبمثلمثلهبالجميعيعتنيالابنأنعمفيةوبطرلقةندركأن

الجوهر.فيللآبالابنمساواهوبهاءجمالامر!لفيالواضحمني!ون

:للآبالنهائيالابنخضوعمعنى

الجوهرفيالمساواههذهتتضحوأينهذايحدث!يف،يقالل!ن:إرميا

تةأخضغ"ؤقتى:بولسالقديسيقول!ماولطيعهللآبيخضعالابنأبئطالما

يون!نيالخلتةآخضغلقذيشميخضغآيضأتقشةالإنجنقجينئذالل

2؟.ا"االخل!ؤال!لالفة

يريدونوهل،للآبيخضعالابنانيقاللماذاأنهأعني،هذايقاللماذا:حيرلس

فيلهمساوتايحونأنعنالطبيعةحسبمنهؤتدقدقنيبعدواأنبذلك

وبطرلقةتثارفحينئذ،الفهطبيعةعنعامةبصفةنتخدثلأننالحنالجوهر؟

بالجوهر؟.تتعلقلامسألهإنهاحيث،للآبالابنخضوعمسألة.حمقاء

موضوعبسببأوضحبطريقةئمهمأنيم!نالجوهرماهيهإنيقال)رميا:

هذا.الخضوع

الموضوعهذافيرأيهمأنجهدأيوبدونستعلمياصديقيأنكغير:حيرلس

الأنبياءأرواحانمحتوبهوماوفقلأنه.بالجهلولتضفالصوابيجانبه

8.32:تالظر!9

،2-8.28:تانظر.ا!

ناكصاحمييإلههوالابنانحققةحوليدوروالذىالسبعةالحواراتهذهمنالثاكالحرارلط28.:ااكره211

الأمثلةهذهاولودوالالنللآبالذانبةالخصانصضركةتوكدالنىالأمثلةلمضكيرلر.قيورد،حفبفيإلهالآب

رسائلمنآخر3إثبائالهامضيفاالآ.لهدهشرحهالثالثحرارهفيوبنابعهنايتخدمهاالتيالآيةهذهنضيكرر

المحدنصاعطىبولرفالقدير)اتبه:ماشرةفيدكريقولمامعنىعنيالالذيأرياعلىرذالالرصلولر

كللأالذىاالابنعنأخرموضعلطقالعندماوذلكالآ!تمحدالتيالأصرتلكالوحيدالاب!طيعةويزينللابى

.201صانطر:23((0)1!ا"الكلفيالكل

267



لالدجمرللقابد(الثالثانح!لا)حا

ناتستطيعمثلماتمافالأبيهميخضعونمثلا)فلان(واولاد،للأنبياءتخضع

الذيلأبيهخاضغا!اناسحقؤتدهوقنلإبراهيمخضعقداسحقانتقول

ولا،الخضوعبسببمختلفةطبائعلها!انتالأنبياءارواحلال!نؤتده.

لأبيهخاضغا!انلأنهخرآجنسومنمختلفةطبيعته!انتاسحقالطوباوي

سي!ون!انإذنله.لبنؤتهوا!رامؤتدهتمقطاعةفظهزا،لهتوقيرهبسبب

يخضعونققطبيعةمنستغئر!انتالخضوععمليةانلوصحيخاالأمر

غرباءوتجعلهم،لهيخضعونقنطبيعةعنمختلفةطبيعةل!ثم!أنوتظهرهم

حتىه!ذاالأمرسي!ونو!ان،الطبيعةبحسبهيعلاقة!لعن

الأطلاقعلىيضيرهملاالخضوعأمرعنالحديث!انإنإما،للابنبالنسبة

تقديريع!سوتصزف،للآبالابنا!راممننوعيمثلأعتقدكماهوإذ

نفعلالذيننحنلنابالنسبة-يقفلولاوتوقير،تقدير!للهمن!نلمنوأحترام

ه!ذاالأمر!ان)نأي،لهمنخضعقنطبيعةعن،طبيعتنامن-الأمرهذا

بالطبيعةالفههوالذيللابنالأمرهذااحمقاءوبطريقةهؤلاءينسبونفلماذا

القديسة،العذراءوعنالمسيحعنلوقاالقديسيحتبألم؟اللهمنأتىوقد

المسيحأنقائلأ(يوسفق.)يقصدابوهانهالجسدحسبذعتئالذيذلكوعن

212.تئهقاخاضعأؤ!ان9

هذا.!تبهوبالفعل:ارميا

قدالبشزلةطبيعتهأننفترضأنيجبهل،صديقييا،وبالتالي:حيرلس

خضغلأنهوذلك،عنهائعئرلالبطريقةؤيذ!نه،إلهمنإلههوأنهمعتلاشت

بسببيوسفمنأقلصاروانهئقالاو،الجسدح!شاوالدتهوأطاعلهؤلاء

التقدير؟.حقيقذره!انولأنهلهاحترامه

امر!ثيزايضايقنيأنهغير،الإطلاقعلىهذائمعلأنيجبلاارميا:

ال!امله.قدرتةفيللشكيعزضهاذخضوعه

يم!نلا،الإيمانعلىثباتفييرت!زونالذينهؤلاءغيرانحيرلس:

فلنالثابتالحقءمنفوسهمفيقبلوافطالما،شكأيلديقمي!ونأن
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لطامطاا)االطا

!تبهمابالحريسيتذ!رونأنهمبل،المنحرفينهؤلاءلضلالاتيتعزضوا

ؤفشتأشيرين،الفهقغيرقةضذيزتمغغفيؤ!لطئونأ!قابمينبولسالطوباوي

!لامهمالمعاندونيؤجه!ثيرةمزاتفيلأنهائ!يميجعأ213طاغةإلىف!بر!ل

اتهاماتهمفيالمقدسمال!تاب!لماتيستخدمونوهمالوحيدالابنمجدضد

الائنفجينئذال!لتةأخضيغ"ؤقتىالطوباويبولسقالهمايقرأونفعندما

!ؤال!لالفةيون!نيال!لتةآخضغلفلتيشميخضغأيضآنقشة

تتطلبعويصهمش!لةهذهانيقولون-ظنهمحسبب-فإنهمالل"214،

منويسهرونقلوبهممنالفهيحبونالذينالآخرلنأنغير.طويلةمناقشات

صعوبةيجدونفهؤلاء،القويمبالإيمانالتمسكوفيالتغلمفيمحبتهمأجل

لمعناها،المعاندينتحرلفبسبببلسليمةغيرأنهابسببليسالآيةفهمفي

سريعايتشلحونالمؤمنينهؤلاءغيرأن.غيرسليمةأنهاظانيينيرفضونهاالذين

الخاطئة،الأف!ار!لتسببهاالتيالمعوقات!لويهدمونالحقبأسلحة

يأ،المستقيممعناهاإلىولرجعونهاالصحيحبمعناهاالآيةهذهيرونوحينئذ

وحقيقته،الخضوعاسملأنالتدبيرأجلمنالجسدحسبالمسيحخضوعإلى

إنساتا.-الفهوهو-الابنصاروعندما،العبوديةزمن!ؤونحن،نحنإلينايشير

فإنه،2احقهإلهمنحقالههوإذبالتبنيوليسبالطبيعةال!لربهووبينما

وأطاع،216نفسهؤضعفقد،معهواحدوهوالآبصورةهووفيماعبذا.صار

ارتضىقد،الطريقةبهذهأنهطالماإذنالتدبيرحسببارادتهذاتهوأخلى

ونقائص،بشزيضعفمن217لطبيعتئاهوما!لقبلفإنه،مثلنايصيرأن

ومع.يخضعأناللائقمن!انولهذا،الفهلطبيعةبالنسبة،المخلوقةالطبيعة

بغيرهؤلاءيظن!ما،خاضعه!ونهافيي!منلاالائناتفجوهرهذا

مئا!لطبيعةولأنخاصهبطرلقةتوجدلأنهالنتف!ير،أيودون،حق

01:ه.كو13!2

رتم)1(.والاهد86صرراجع28.:اهاكو،1!

1(.)هام!5.ص)4(،هامى8صهامق)3(،،صاالأخرىالودانظر.الاكلالىبودسأخرلد*ا!

(8ة2الىالمتبب"فزتانضؤتخنئؤآطاغنقشةؤضنغ،ك!نفابىافيتهفيؤجذ"نراذ16!

43هامث!،71صالظروحدها.الحطيةماعداثىءكللىشاها12!
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"م!لال!لل!لال!النالثانحالاءا)

منجاعلهتخضعأنبإرادتهاقبلتطبيعتهفإنتصزفهطرلقةتحددالتيهي

الذاتيه.مشيئتهاعلىدليلآهذاتصزفها

تت!لم.بالصواب:إرميا

ولا،رغبتناوحسببارادتنانفعلهفيماي!فنفالخضوعوبالتالي:!يرلس

بالجوهر.يتعقق

صحيح.هوتقولهماإرميا:

؟الموضوعهذاعننتخدثونحنآخرلأمرنتطفعانيستحقالآ:حيرلس

بذلك؟تعنيماذا:إرميا

تختشئيء!لآخضغت9:قائلآالمسيحعنبولسالقديسي!تب:حيرلس

الآنأئناغقىتةخاضعغيزشيئأيتزكتغتةال!لآخضغإذلأئةقذقييما.

للآبخاضعهوشيء!لأنلووبالتاليتة"218فخضعأنجغذاللنزىتشتا

الوقتهو-واضحهو!ما.سي!ون،للابنفيهخاضعهوالذيالوقتفي

يأتيلملأنهخاضعغيرالحاليالوقتفيفهوالابنأما،للخضوعالمناسب

فيه.هوسيخضعالذيالوقت

ضح.واال!لاملأنمعكاتفق)رميا:

خاضعغيرالابنأنهوبولس!لاممعنىأنطنأحدهمأنلو:حيرلس

المساواهعدمسيتحددوه!ذا،لهسيخضعالوقتبمرورول!نه،الآبلفه

هوال!لامهذامعنىسي!ون،الخضوعبسببوالابنالآببينالجوهرفي

نأمعالطبيعةبحسبذاتهيشبهلا-ماوقتفيسي!ون-الابنان:يليما

هوماعنمختلفآخرشيءالىتفييرلهسيحدثوإنهالطبيعيالأمرهوهذا

هوالخضوعانلو،للمعاندينسأقولأنيغيربه.اضطلعقدوماالآنعليه

والع!سالجوهرأفعالاتخذقدل!انالجوهر،عنبالحديثمرتبطأمر

منوهذاخاضعغيرالآنهوالابنانقلناولو.الخضوععدمبمعنى،صحيح

طبيعةلهست!ونللآبسيخضععندماأنهيعنيهذافإن،طبيعتهخصائص

لتفييراتالابنسيتعزضوبالتاليتمافا.الأولىالطبيعةع!سهي،أخرى

يصفهلأنه!اذئاالنبيداودالطوباويوسي!ونغير-متغير-بعدي!ونولن
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الطامد،"الطا

إذتتغيرلاثانيةطبيعةوأنغيرمتحؤلأنهيصفهأنهوأقصد،عديدةبصفات

!ثؤبؤ!فقاتئقىؤأئتتبيذهتييذيك.غقلهتيؤالشقاؤاث"عنهيقولأنه

أيضماوسي!ون931تتتهيلماققؤسيئوكفؤؤآتتقتتغتزئقئزفن!يرذاءتنقى

يقول!تبأيضاهولأنهالحقيقةجهةمنخطأارتحبتقدالرسولبولس

تغير،قدجوهرة!انإنلأنهالأتد"023ؤإلتىؤائيؤنمآفسأفؤفؤائممييخ"ي!مئوغ

هو؟!مابقىأنهيقالف!يف

حق.هذاارميا:

ومابهلحقالذيالتفئرنوعهومايجيبوناالسفطائيينهؤلاءدعإذن:حيرلس

بسببللأسوأهوالتفئرهذا!انفلوالتغير؟هذابهاتغالتيالطرلقةهي

عنهفيهئقالالذيوالزمنللآبخضوعهزمنبينقارنافلو،22االخضوعوجوب

وفاديالمخفصيفيدلنهذاخضوعهاننجدسوف،222ذاتهوأخلىتواضعأنه

ماأنباعتبار-أيضاقالواولو.ملحوتهفيالآتيمجيئهفيمجدهجهةمنال!ل

يثرثرونسببلأياذن،أرفعشيءنحوالتغئرسي!ونإن-منهمجهلهوسبق

حينفي(خضوعه)بسببأقلوضفاللابنناسبينهذاالخضوعموضوععلى

الآب.لفهالمساويالآنوهووعلأهرفعهالذيهوخضوعهأن

تجتةيفإ.فغا؟لأيخونآقخفشةيخدميمتتغ"أنه،محتوبهولماطبقالأنه

25-201.27:!مز

13:8.!عب

منالأرلالفصلوريوحا.إبجللآياتشرحهسياقفيالاب!حضوعقصثةالرحمنبكثير.كرل!قيمابم!

مهيانهشىءلىالآ!منادلىلي!الالنأن"لطعوانيحصلوالدىكرلى(.قتقسيم)حسىالرالعكاله

الحريسترلوحيةلالعادهولرحهالهامالمصطلعلهداالحقيقىالمعىيرضححاضع"،أنهعهالعضقالانحتىبالطي!

علىمهياةوهي،الالهيالفصدتتعانبالحريبلالذاتيةلأرادضامالحايدركاتلنزماالريةالطيعة"إر:لقرله

38..صرسابقمرحع.الأولالمحلدبوحها.إنجبلشرححالقها".نامرسإليهيدعوهاماكلفعلإلللركضالقدر

يضطزناالدىماإدن")حبرن(:فيقرللالالنالآبعلاتة!أممطالالرئهابعادهفيأيضئاالمصطلحهذالرحكصا

مطغا؟كولهاساسعلى،لهمساواتهعنيسفطاديلزمالحققيطبيعتهوحتم(ليهحرهرمنهوالديدلك!دللقول

بيعمنلهماويةكرامةنمطميهونحنالجرهر،فيللآ!ماويانهنعلم،لاستقامةونفكرلققدالدي!ضلأتا

تستبعدهألىتسنطيعلاماببهفثةانكنرىهللكنالالن.ألوهيةمنشيءلىاتلولاأدلىئعتبرلاوأنهالوحوه،

الجوهر"تطابقلسبمابرلصلاحيصغالذىوهرمزعرمحضوعا!س!علىالآبمعالمساويةالكرامةص

384.ص،الالقالمرحع

.911ص0،2صراحع.ايأزمنهمقارنةعلىكيرل!.قئددأحرىمرة!



!مدلل!للفابعلأالثالثانحالحا"

صحيحة؟بطريقةأت!لمانيترىلاأنكأم2231غئدضوزةآيخذأ،نفشةآخقى

جذا.واضح!لامك،بلا:إرميا

ولهذاوقبيحلائقغيرهوبما،ناحية!لمنمليء!لامهمإنحيرلس:

الابنلجوهرنسببأنوبدونضررأييسببلاالذيالأمرنحونتخهبناهيا

قدبولسالطوباويلأن،يظهرهاالتيالخضوععمفيةبسببنقصأي،الوحيد

الأمر.هذافيبتقوىسيف!رونقنبالحريسيوجدالأخيرةالأزمنةفيإنهقال

الأمر؟هذاهووما:إرميا

لهت!ونسوفالابنإن-أعتقدماعلى-يقولانأحديستطيعلالأنه:حيرلس

الع!س،علىبل.وحدهلهسيروقماسيعملوانهالآبإرادةعنمستقفةاراده

قدالابنأنطالماالآبمشيئةتوافقالابنمشيئةإنيقالاناللائقمنسي!ون

بأرفعول!ففهالآبيزمالابنأنيتضح!يالطبيعةنفسلهوإنالآبمنؤيذ

تغؤفزتانأ"ذبيخةلمالعادخولهعندخرآموضعفييقولأنهإذ،المجددرجات

قسدا:ففثثغئشز.نغيفخطتةؤذتائخيفخزقات.تجشدأليفيألاؤل!ن،ئبرذ

قئلوأيضا"224ألفةياضثييئتكلأفقل،غئيقئودثائ!تابذزح!ؤ.أجيغ

إذنآزشفني،225.الدتيفسلمهبلضثييئتىلأغقلليسنال!مئقاءمننزئتأقذ"لأتي

يعملأنعليهيجب!انلأنهالسماءمننزلقدإنهيقولأنهجذاواضحالأمر

نأيريد!انو!أنه،حسنأنه،الآب(ي)1منهؤتدالذيرآهقدمابإرادته

!انوانالخاصةمشيئته،الآبمشيئةمنجعلل!نهالخاصةمشيئتهتنفذ

رغبتهعنتخفىنهأيعتقدانلأحديم!نفهل،الرغبةوهذهال!ثدفهذاللابن

فيوحدتهعنيتخقىوهو،فذلأمرهيهذهالخضوععمليةلأنيخضعأنجؤ

؟الابمعالمشيئة

.الإطلاقعلى:إرميا

ؤتده،الذيذلكمعالواحدوالرأينفسهاالمشيئةالآنلهفمنوبالتالي:حيرلس

غيرفي!انلو!ماالآتيالدهرفيسيخحنمعطرلقةوبأي!يف،الآبمعأي

.214صانطر.حرارههالدءالتيلفها،ا-ة!-.هداحواره.كيرلىقيحتموها6-2.7:في3!!



الغامطه)االط

هذافيلأنيخاضغا؟اخرىلطريقةأو،بعدالآبمعالمشيئةحيثمناتفاق

نقص.أيالوحيدالابنلجوهرينسبلمالذيالرسولبولسقولإلىاسئتد

؟يحدثأنيم!نالذيالخضوعهوما)ذنإرميا:

حلأنيقينب!لنؤمنوأنناالصالحالرجاءلديناأنإرمياياإعلم:حيرلس

لابد،الفهلعملشاهدةحياتهمجعلواوقد،ممخدهحياةيحيواأنيريدوافن

لف!رغذأالذيهوفالفه،الفهقتلمنيأتيصلاحفيىسيشتر!ونوأنهم

هذه!لويوزعسيعطيقنهوالابنأنغيرتصئور.تفوقىأموزاالقديسين

وفي.القدسبالروحالابنطرلقعنهولناالآبيعطيهما!للأنالخيرات

له!منالخيراتهذهيوزعأنهبل236،الخادمبعملالابنيقوملاهذاعمله

أنبمعنى،228ال!لفيال!لالفهي!ون!ياالآبابنهوب!ونه227سلطة

،331مجد،.23وحياة،وفداء922وقداسةوبراالفهمنح!مةلناصارقدا!لسيح

الآبمعوأنهللابناللسيخضععندماأنهحقيقةأنكما333.الموتوعدم

فيالمشيئةنفسلهماأنبيقينبهنؤمنمابسهولةتثبت،ال!لولضبطسيملك

القديسين.رجاءىسي!ملبشفاعتهالابنوالهأمر!ل

!ان،الخضوعمعنىيشرحوهوبولسالقديسأننقولأيضئااننا!ما

هدفلأنالتعبيرل!ثذاباستخدامهطريقةبأيللابنإطلافايسيءلاأنهيدرك

لهمساووهوالطبيعةحسبمنهؤيذقدلأنهالآبئيمأندائفا!انالابن

ولهوفيه،الإطلاقعلىشيءينقصهولاالجوهرفيمعهوواحدشيء!لفي

آمين.الآبدإلىالقدسوالروحالآبمعوال!!رامالمجد

051وهامق052صران!6!!

الابقالمرحعالظر333

28.؟هااكوانضر8!!

.03:اكواالطر93!

.6:ا4يوانظر!

.3:ساانظر31!

.01:اتي2الطر!3!
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لسادساالحوار

فعلهماعنقيلماوحلالبشزية،الطبيعةخصائصأنفي

بالحرييشيرهذاحلتصؤرهم(،)حسبباللهيليقولا،الإبن

الله.هوإذ،الكلفةطبيعةإليوليسالبشزيةطبيعتهإلي

عليهااوالزدأخريإعتراضاتوشردسبق،لماتلخيص

وضوحب!لتمثل،الإبنطبيعةأنوعنالمساواةعنالحديثإنحيرلس:

!افئاحديتااعتقاديحسبصارقدة2الآبالفهطبيعةماهيةعليدليلأودقة

الفهلجوهرالذاتيةالخصائصأنأتضح3الحديثهذاخلالمنلأنهوواضخا.

!خاصيةبالآبخاصهوما!لأنأتضحبالحريأو.أيضئاللإبنهي،الآب

المم!نمنأنهإذنإرمياياتصذقفهلبالإبن.خاصأيضاهو،طبيعتهحسب

بلتخصهأنالأحوالمنحالبأييم!نلابخصائصشخصيوصفأن

عنه؟غريبةأموربأنهاتتصف

بهذا؟تقصدماذاإرميا:

بصفة-تظهرولاالطبيعيةبخصائصهاال!ائناتمن!لتتمتزألاحيرلس:

مشتركشيءيوجدانهقيلولوحتى،الائناتباقيمعتتشابهأنها-عامة

فيأنهغير،حية!ائناتبالتأ!يدهيوالحصانالإنسانلأن9بينهافيما

أنهولظهرالائنات.باقيعن.!حائط-يفصلهامختلفشيءمنها!ل

شيءيوجدلأنهبينها.فيما!املوبش!لتماقاتتماثلأنالمستحيلمن

3.حفيالمثورةترحمةحسصالحانيةالحاوي!ا

طيةلااطهرند"،الاس"لكولهالذاتةطبفهعنلااعلالهو"بالنحدبدالأل!إلىتورانرهـ.نوماسبفول!

حباتناوالمنحدالذاقيالا!إسالأزلمدموكمالكوله،للالآبصإيالاممتضالالكلامدفطلبىالآب

،طالاناريوراصدارفت!،موريىحرزي!د.مراجعهاسكدر،موري!عصادد.ترحمه،لالئالوثالأيماد"،الرية

77.صم،7002لوفمبر

احزاءارلعلىالآبانيةللدراساتا؟سثودكيالمركزلرهاانسقوالتيالالقةالحصالحواراتيقصد3

274



لطألل!ااا)االطا

بينهاالفوارقأزيلتلوأما.والحصانوالثورالإنسانطبيعةمن!لجؤمميز

المميزةالخصائصواغطيت،منها!للجوهرالمقباينةالخصائصواستئعدت

وهل.المقياسهيالإنسانطبيعةت!ونلنفهلجميغا،لهاالإنسانلجوهر

معني؟أي!بشريميزناالذيللأمرسي!ون

بالفعل.:إرميا

يقذرأنمستحيلأمرهوصحأبمعنيأو،فخجلأمرهو،وبالتالي:حيرلس

ليسأنهأمرفينعتقدوأنآخر،شيءخصائصطريقعنيعزفأنشيء

خلالمنبهائعزفالتيتلكأي،طبيعتهحسبهذاهوأنمع!ذلك

؟.الطبيعيةخصائصه

تت!قم.بالصواب:إرميا

نآطالما،شيء4أيفيالآبالفهمنأقلهوليسالإبناذنحيرلس:

الإلوهه.بخصائصيليقماخلالمنتمامآئعزفالطبيعةحسبهوقن

خلالهومنالإبنبواسطةأنطالما،الآبهأقنومختمهوفالإبنولهذا

الأولم!النففةالأب!.ألوميةل!ئباتتعلقحوهريةلقاطثلاث.الحرارهدابدايةوفيالمقرةهدهلطكيرل!.قيورد"

الأسإدبقملهمالهراطقةيوقهوما.الآ!سضىءاىلىأتكيكورلاولالتالمطالجوهرفيللآ!الالىساواةهى

الابن.ألوهيةيكرون!هموبالاليالحوهرفيللآ!م!اوكيرالالنل!نامما!ميعك!الحوهر،فيالا!اللهمرأتك

ترنىلاوألحعالهشىءيفصهالهويقفدأفكهوقن"إلىيقرلالسالقحواؤلىالمكرلهذا.كيرل!قتصدىولفد

لصلهبكردادالإل!ككىكبصوالعصل؟المعللىلآحرمساونجائسصىأديمكىكب!العائفةالأفعالنلكإلي

26.صهان!ر؟".الآ!معالجوهريالمطلقةالوحدةلهيكودوالىللآبالذىالمحد

تعبراشخدمادومقالآب"أنوم"حتمهوالال!يكولىوالاسللآ!الحوهروحدةل!أنههىالتابةوالقطة"

أبصخاالفدسوالروحلللحقطالاسلبىلوصصالكميسةأباءلراسطةلكثرةاللاهونجة،الألعاددوالكتايى"حتم"

الالتالحوارفيي!نحدمهيرل!.قأد.المنالسبلعلى-فحد.الجوهرروالإلىالآل!معواحديألهودلك

الروحلوالطةالال!طريقعنالىحتمناحد"لكونمايدكر:الثاكالحوارلحمى.الثالوثحولوالحاصوالرالع،

دإالأواالصررةحس!حديدستئكئانا"9يقوا!الحوارلضسحر6موصعوو،137صالطر"".القدس

الحوهربودلكالآ!محالصأحرهوولىوحتصهالآ!صورةهويانهمئله،نحيحكىالإلىبحتمحتصا

الانالىإسيعطيهم،)الدكا6:37يرلىحاءماعليكيرل!:.يعلقأحرموضعوفي113،صالطرالوأحد"

إبحلضرحراحعوالإل!.الآ!حرهروحدهعلىيدل"حتحه"نعبرالىعلىوبدللحته"قدالالصاللههذالى9

.7،3ص9002الأولالمحلد،الفاهرة،الآلانجةللدراساتايارثودكيالمركزالهيد،عدنصحىدترحمهبوحا،

حتمفاى""متائلأ.يقولالرالعالحوارووالمرحع،لصمىا43893صانظرالتعبيرلهداالرحسوللصريد

اللههومحقالاتيكنلمإدالإسيكىلمإلىالالىاضكلاحذناكناولوحتىداخلنافيبهخنمافدسنكودإلهى

قدبول!الرسوا"إنلقرلهالالىعرلول!قدكرعلىيعلقالحاصاطوارولىإ.9.صالطرمحلوفا"وليس

كاءنصلدقةيعكسالدىهانهعطملبىودلكخموالهالآ!ورسمصورةهووألهالجروحيدإلهالال!دعا

قدالاسحياةإلىالرمادملىءرإلهإرمبالارعلىيدكرالحوارنم!سأحرموصعور224صرالطرالآل!"،

لطريفة.هرالالنإرلركد"إلابدكروأيفا23صهالحقبقبة"وصورنهالحيالآبحتمهوإدأحلاساطهرت

الالقالمرحعنفها"الآ!طيةلهولالتالطللأعل(،مادتةويكلئظهرالذيالختم)أكطالآ!-.توصصلا

كماكان-"يانه:بفوللالممصردبةوارناطهالمشحخنادعلىونعلبقهلونالامحبلنصيرهباقفيوابصئا2!.ص
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لال!جمرللقاب!مأالثالتانءلا)حا

6.الابطبيعةندركأننستطيع

لمنفعتنا،وذلكالهامةالأمورتلكمنشيءعننتخدثأنترلدهلإرميا:

النظربفضيجريالحوارتتركوان،مختلفالكيبدوماجانئاتنخيأنبمعني

؟المخالفونبهيعتقدماعن

الرغبة،!للدينالأن،صوابأنهتعتقدماقل،صديقيياإذنهئاحيرلس:

الحق.الإيمانعقائدأجلمنمغانجاهدأنالآنلنافسيحالوقتأن!ما

نفعله،فيماباجتهادنتقدمل!ييقنعناماأنأعتقدفإني،ذلكاليبالإضافة

ذائفا"فشتيذيقن!ونبأنآخرموضعفيالرسولالطوباوىقالهأنسبقما

يم!نرجاءوأيفياأ"7.الذيالزتجاءشتبغنيشأئغقن!ليخاؤتة

؟!المسيحيسوعغيرربناداخلناي!ونأن

الإبن؟يقدسالذيهوالآبهلا-

الآتي:سيقولونأنهمفلتعلمإذن:ارميا

بل،الطبيعةحسبالآبلفهمشابفاأومساوئاإطلافاي!نلمالإبنإن

مستعدونولأنهمالآب.الفهبواسطةولتقويهـلرتفعويفخديتقذسأنهعنهيقال

ساعةيجهلوأنهلفهمعنايسجذالأبنأننفسه8المقذسالتابمنيثبتواأن

ال!تابتعاليماستعرضأنأردتأن.بسهولةأستطيعنيأمع،9لمالعاأنقضاء

لاف-اللهعانلةصسئدرحبفدتنلإدهكذأ،الحتمدلكلوا!ةاللهشصصسالمحتورلمجصالفدم-لى

للدراساتالأرئوبهىالمركرالفمهيد،عبدلصحىدنرحمهلوتا،إنحيلتمبماش"المشحلمسهونصؤرتدإذ

54ص،م7002،ئبةلاالآا

الالرعىبوحاإنحيلوحاءماعليما.كيرل!ثويعنصدالآهـ.ادنهالرحيدالطريقهوالال!أدهىالثالثةالفطةآ

اللهماهية،لنحدهالالناعلنفلقد:18(ا)يوحر"هوالآ!حضفيالديالوحيدالأل!.تطأحديرهم"الله

أكتريكود"إله.لقولهالأربوسييرصدالاسالربهصدلاعهلىأثناسبوس.تعلبهضذدادصقماوهداأئاكوله

غير،وندعوهففطاعصالهخلالسنصيماأدكل!"الآ!"ولدعرهالاب!خلالمناذعلىتعرفاروحقتقركط

الرالعحوارهلىالخلاصبةالمفبدةهدهصكبرلر.قعزولفد34.ففرة.ايأوليالمفاله.الأربوسببنضد"المحلوق

918.مرانظروتذه".الدىالآ!إلي-الإسطريقص.الحقميالمرسيقودالذىموبالإبنالايماد"إلىبقرله

الصمحة.لمر19رفمالاهدايصثاألظر

ا.3:هلط71

الجحرفة.أراثهموتحصديأئاتودلكالسبصةمعانيهامحزدبن،المقدسالكتا!منأياتاستحدامإلياصقةالهرالجاماكر82

كىالالن،ألوهةضاحمالىالهراطفةونعالبملأفكارمقحفاإرمبالادوعلىالحوارهذالدابةركبرلر.قبورد9

يدعولىمنعلىردهرالتقيةهذهاتبعألىصهقتداثايوس.قانبالدكرالجديروصتاغا.عليهاالردمني!كن

ثم-الالىهذافياالراطقةعاعفمالىالأفكارألكتيوسكلعلىردهفياوردأنهإد.علوقعيرالمححدبان
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سألسا،ا)االط

أئاروه.أنسبقماب!لالخاصةالمقذس

نأوجدتل!ن(قوتهافيتعذلمالمجادلةأناعتقدتأيضاوأناحيرلس:

جهدبدايةفيناووجب،ظنيخابقدولأنه،الهجومعليفضرامازالالمعاند

مزةبنافهئا،أمامناالمشا!لمنالعديديثيرونالمعارضينأنطالما،جديد

ولنثبتاثاروهأنسبقلما-حدهعلي!ل-الصحيحالمفهومنستعرضأخري

.ا.المسيحسزيجهلونأنهم

طرلقةتوجدلالأنه-حديثيأواصلأن-أردتإن.مستعدأيضاوأناارميا:

شرلكالابنإنوقولهم.الطرلقةغيرهذهأقوالهمنفحصأنبهانستطيعأخري

قائلأي!تبعندماالطوباويبولسحديثوضوحب!لئبينةالتقديسفي

يذغؤفغآقيشتجيلآالشتبقيهذا،ؤاجدمقتجميغفغؤاثقذسيينالمقذسق"لآن

خقاقبمامتلتافيلأالروخزآيتأقذ!إنئي:يقوليوحناالححيمان!ماإخؤة،11

يوحنامن!لمع-يقولنفسهالابناننجدوايضئا121غقيإفاشتقرال!متقاءمن

عدنصحيد.السيدعدصصوئلكاملا.:أتاسيوسالقدي!رسائلفيالمحأنظر.بالتوالمطعيهاالرددط-اخذ

.3صه،0002يخاير،النانياطبع!،الطونيوسالقديىملصسة،الشهد

يكرونفهموبالتالى،الألهيةالأب!طبيعةيجهلودافمهو"المسيح"سريجهلرنالمعارفرنبانكيرلى.قيقصدهما01

إحنباجفيوبالتالىدانهليالفداسةكلللثلاالهيعتفدونلأفموذلكالنفديس"!"ثريكإنهويفولونالوهبتهعل!

الكهنوتية،هارودلملابسشرحهسباقليوذلكالتعبيرهنانف!.كيرل!قاستخدمأخرمرضعودطلتقدير،

الأبنتخصعبارةهيباكاهارونعصامةعليذبسصعجةعلىالمكنربةللرلي""تدسعبارةفزجث

إنماأخر،منلتقدي!يحتاجولاالالهبةطبيعتهحسبتدوسموإذللقداسةمحتاجبانهتصفهلااكاكيرالمتحسد

وا!ق،بالروحوالبادةالسحودانظر:.الثريةوتقدي!لحلاصاالعاإلميوأرشلخصبصئاعينتدالابنأنتعنيهي

الحموعأشباعمعحزةعليونعبفهلوقالايخلتفيرهيوابفئا4450.446صعرا!ادبةالمفال!،سابقمرحع

بعنروااللهسرأمامننفعهمأنكلكنواحدةححةلهملب!رأى،فيالبهود"إنبفولالمسبحمنالبهردوموف

لواسطة.!ودهمأنكلكنموسيلاموسلأنهكذا؟الأمرولماذا.معقولةتمدولامقاومنهملألى،طاعتهمعدمها

ليهمصتوزاالمسبحصوكانرمزئا.كانبحتوبهاالىالأضباءبالحرىاو.الاموسلأن.الميحسزإلمط.والرمورالطلال

للدراساتالأرنومحيالمركزالثهبداعبدنصحيد.نرحمهلونا،إنحبلتفسبررسم".فيكماوالطلالمثاللواسطة

الالق،المرحعيوحنا،إنجبلشرحراحعالندبر،مذا.كبرلرقيسنحدمماكثبرآ.232مى7002القاهرة،الآلاثبة

"11،551!،11هصم،9002اياولالمحلد

.211:عص11

لوانعةالمعارفونيفهمهندما.كبرل!قيشعرضالآبةلهدهشرحهسباقولطبرحالإبحيلشرحهي:32.يوا!ا

هى.ترحذكصاأنيحبالمعصودية(لطحريما)أكطالأمور"هذه:فيقولعيهمالزديشطيعالمشح،كيسودية

أيفئا؟هذاعنصارةياتقرلونماذا:ويقولعريضةابتامةوحههوعليللحدالالمحبالهرطوقىيقفزركلاولك!

ئيئتدهووهاالالن.علينرلالقدسالروحإنيقولهوهامكتو!؟هوماتحارلونفهل.تقدمولهحموابوأي

لدهنإلهكاللهمسحكدلكأحل"سعهنائلأمدابهدالمرمأدللباحذ،فهوبمللثلاونن.الآ!اللهلواسطة

ال!!امل.للآ!الحوهردماوئاقيل،الذىدلكبعدالابىيكردفيهص:7(4)مزهرفقائكساكثرالالتهاح

ايأرثردكسيالمركرالثهيد،عبدلصحيد.ترجةيرحنا،إنجبلشرحئح".لذلككاملعيرنفهالالنفلكون

نفربنا-الكلصاتهدهنص!وضعتدالقدب!كبرل!الىوالملاحظ.اهصهالأولالمجلد9002الآلائبةللدراسات
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ل!كبيللقابطأالنالث!نح!لح!ا)

قالإن؟آيتهةإئغففتآنا:تافوش!غءق!ئوئا"آليئمن:لليهود-،وبولس

ائ!توث،ئئقضقآنئف!نؤلآالفيما،!يقةإتيهغصتازتاللتينلأولئلثآل!ثة

إتي:قنتلأنيتخذ!،إئك:تةآتفوئوق،ائغانيملىإؤأزشنةالآلثقدشةفانلتي

أخريآياتعذةيسوقأنمجهودأيوبدوناالمرءيستطيع!ماالفيما؟"13.ائن

الآب.منتقذسقدالابنأننتبيهطأنخلالهامننستطيع

إليتنسبانهاطالما،التقديسطريقةئدركأناذنيستطيعالذيوقن:حيرلس

الملاحظمنلأنه،منكاعرفهأنسروربحلأرلدماوهذاانفسهالوحيدالابن

الموحيالنصوصفيجاءماحسبالموضوعهذا!بيرفياختلافيوجدانه

اللهمعرفةبسبقوذلك،يتقذسونحثيرينانالمثالسبيلعلي-يقاللأنهبها.

شر!اءيحونواأنمستحقينوسي!ونونالبزوالحقحياةفيسيعيشونانهم

افدتين"لآنقائلأهؤلاءي!ونققعنبولسالححيمولحتب.القدسالروح

بننيزافؤيي!ون،ابييماصئوزةضثتايهينييخوئواققئنفغشتقفقزقفغشتق

فهؤلآء،ذغافغؤالذين.آيضاذغافغفهؤلآء،قغينفغشتقلذينؤا.!ثييىلنإخؤة

قالقداللهأن!ما141.آيخضاقخذفغفهؤلآء،ترزفغؤالذينآيضا.تززفغ

الزجيممنخزنجتؤقنققا،غزقتكضؤزئذ!التطين"قنقغاجذاالح!يملإرميا

ي!ونوالمأنهممعأيضاتقدسواقدوآخرونا.يلشغوبأهتبئاتجغفتكقذش!تك.

الروحبعمللهعلاقةلاهؤلاءتقديسلحن.بالطبيعةالفههوقنعرفواقد

مشيئةيعملونلأنهملهموتأييذابهمإعترافا-مابطريقة-يمثلل!نه،القدس

"جاعوايقولبابلعلييتفلحواأنمزمعينوالماديينالرب!انعندمالأنه.الله

هذهكلعليللزدالفرصةنفه.كرلىقبعطيكلا،كيبرسلانمسهإرباوإدكادحنىإرميالساد-علي

الميحوكلامويوحناالرسرلبولرفبماكبهالهراطقةيركطوليصا.م9صانطروحوار.وحوابسؤالصورةوالآراء

حماءماوهذاأحر،منالتقدي!يقبلونالذينالثرمنأحرتهباتىفلمثلهالال!أدعلىدليلأاليهردمعنفه

الميعقالهفيارأىكتاباتهمنأخرفرفعلطالفدي!كيرل!انإلأ،بهيومنيكنالرحتىإرميالانعلي

لاكيصالتبى؟بحسبالههيصبرودقنعنذاتهكليزبوضوحانهكبص"أرأيت:يخقولألوهيتهعليدليلانهليهود

أحمىهىالمدكةكرالإلهيةالطيعةالىلومنأنناإدنحلوقإنهوتولهمالجوهربحبالذموقنعليتجديفهملرفص

المركزفلتى،مورصحمولىلصد.مراحعهإبرايم،عوضحمورجد.ترجه،الثالوثلاالكر؟".الحليقةمنكلوأعلي

.951شاهد32،المفالة،الآباثبةللدراساتالأرنوبهي

34036.:01بو

،23.؟809ل!مية

.ه:اإرميا
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دلدل!ما،ا"الط!

سبققدلأنه1"16غطقتيفقتجيري،غضبيلأنجليآنجطالياؤذغؤتلأنياجبابرة

النبيحجيسفر!ؤالربيقولوأيضافقذسيى،17آؤضيث)آتاهؤلاءعنفقال

وماايديهمعمل!ل-أعتقد!ما-يسميوهوفقذشا!18لخفاإئشانحقلاإن

انهمالقدسبالروحتقذسواققعننقولوأيضامقذسأ"دحمانهللهيقزيونه

91.الإلهةالطبيعةشر!اءصارواالطرلقةوبهذهقديسيون

مرتبطتقدي!هانيقالعندما،تقذسالابنانسيدر!ونطرلقةبأي)ذن

الآفيقدشة"فالدتي:يليماقالالمسيحلأن؟.العالمهذااجلمنوعملهبرسالته

الأمرانيحونوانلابدواضحةالأمورت!ونل!يإذنإ020انغاتيمإلىؤآزشقة

قبلوليس،العالمإلي)ياهفيرسلأ،قذسهقدالآبانيقاللأنهمغا.مرتبطان

العالم.اليإرسالهامر

الآب.بواسطةتقذسإنهيقالإرميا:

؟)القدسالروحبواسطةأماأخريبطرلقةالآبقذسهوهلحيرلس:

هذا؟معنيمال!ن،القدسالروحبواسطةنعمارميا:

!انلولأنه،بشدةمسارهعنيحيدالحديثلأن،صديقيياانتبهحيرلس:

يقولهلماطبقا،القدسللروحشريك،العالماليوارسالهتخسذهقبلالكلمة

سي!ونهذالأنتجسذ؟عندماأخريمزةالقدسالروحقيللماذا)ذنهؤلاء.

نأيم!نهعاقلآشخضاانأعتقدلاغيرانيله.لزوملاوامرهدفبدون

مثلفيالأطلاقعليتنزلقأنيم!نالموصوفةغيراللهطبيعةانفييف!ر

ومالائقهوماعنتتخليأن)الإلهة(الطبيعةلهذهيم!نلالأنهالفعلهذا

بم-ا3إش6-

:31.3إش3

.21:2ححيا

متاله.واحدهوالملءهذاادطالماوالإب!الآبمليءفينابحدثأنعنكيففة.كيرل!قيجببأحرصضعولق91

تمكنااخركططريقةهناك"وهلنجقول،الإلهيةالطبيعةضركاءيجعباالذىياالفدسالروحعحلإلىذلكوفىحع

؟".الالهةالطيعةشركاءيحعلناوالذى،الايةبالعمكللأنانفسههرالذىدلك؟القدسالروحمعونةصىذلكمن

كيرلروائاسيوسإيرياوس،.قمثلالكبارالكيةأباءعداثممهررةالعباراتمنالعبارةوهذها.40صانظر

أنهيمىبلإفا،بطقهيصرالالالىأديعىلاالآلاءاعدالتصيروهذا.الزيخزىوعريغرريوسالهيىوكريمورلوس

والفداصة.الزحياة،الالهةالحباةلطلثزك

36.:ا.يرخا02
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لال!!مرللقاي!أالتالثانحالااحا

اليمستندةنراهاأنيم!نلاداخلهافيال!امنةالح!مةأناذ.فائقهو

مباشر.وبش!لفعالأمنبهتقوممافيضحةوانراهابلبسيطةومعالبأفحار

فقد،جسذامتخذاالعالمهذاإليوأرلميل،مثلناصارأنهبسببأنهلولحن

ي!ون!يففحينئذ،فائقةنعمة-مابطريقة-ا!تسبوه!ذاالروحنال

لوالأ؟أفضلوضعفيصارقدانهطالما،2واطاعانفسهووضعذاتهأخليقد

!انالروحقيلعندماانه-الأشراريفعلهمامتعذينى-قالوابالطبعأنهم

ل!اسفلإلييدفع،يقذسأنطبيعتهمنقنإنوأيضا،أقلوضعفيأيضتا

فيهم.يعملقن

حلعندماتقذسإنهيقولونأنهمغير،هذايقصدونلاهمبالطبعإرميا:

حمامة.مثلعليهالروح

منالقدسالروححلولالوقتنفسفيورأي،هذاقالالذيوقنحيرلس:

عليه؟السماء

جمتلتافيلأالروخزآيمققذ"إنئيقائلآالمعمدانيوحناأ!دهماهذاإرميا:

فاشمتقزغقيإ"22.الشقاءمنخقاقبما

"حلمةيتقذسفلمفيه.تقذسإنهقيلالذي23الزمنإذنفلنفحص:حيرلس

نملكلاالذيننحنمثلنا،صارعندمال!نالجسدفيمجيئهقبلالفه"

تعرفلاانكام.عطئةوهيالخارجمنلناتأتيل!نها،طبيعتنافيالقداسة

تقديسهاوبواسطةالقدسالروحشر!ةالبدءمنذنالتالبشرلةالطبيعةأن

خلقها،قنصورةعليخلقتقدالبشزيةالطبيعةلأنلفه؟مشابهتهانالت

بالموتوادينتالفههبةزفضتفإنها،الإلهيةالوصيةخالفتعندمال!نها

فيل!2:7.أنطرا!

الىبعدثرحها7(كيص)أنطرإستخدمهاأدسبقالتيالآيةنضاشحدام.كيرل!قيكررها:32،ايوحنا22

.المقدسالكتابأياتوتعسيرلفهمنواعدأرسي

حدوتزسوعنالآيةتتكفمقنعنالحتضرورةوهيالمفدسالكتابأباتلمهممهصةتراعدالكشةألاءارسى3!

هدهعليال!عالحواراتهذهبدابافي.كيرل!قضددولقد.الآيةلهذهالعاموالياقالآيةعهتتحذثالذكيالأمر

،2.صالظروقات".9واايأرمةتمهزإلىيقردلاهذالأنلناجذاهامأمرالصوصبينالتيز"إدبقولهالقراعد

انهلوأضراراىيومنمم!احدأييصيبلنألهاعتفد"لىانتاثلأالثالثحوارهفيالطريقةهذهلاتاعفصحواعاد

الحامى:حرارهلىيقولوأحير.911صالنالتالحوارالطرالابفة".الآياتإليهأشارتالدىالوفتصفحص

ومعيربطريقننالأمورهدهصالحديثيم!شأنهيدكواانوالقولالمكرلىح!صةلديهمققيشيمكل"إدن

.12هصالظرالماسب".الرمنلطالأحداثيمهصواوأدبل
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لطأللللااا"الحو

"2.نيرالخطيةتحتوصارت

ذلكإعرف:إرميا

حالة2هالأوليرتبتهإليالبشريالجنسيعيدأناللهقزرعندماإذن!يردس:

البدايةهوالمسيحي!ونأناللائقمنف!ان،فقدهاقد!انالتيالوداعة

نابدون،مرلمالعذراءبواسطةميلادهي!صنوأن،البشريللجفسالثانية

الفه،هوواحدابمعهجميغالناي!ونحتىبالطبعبشريابلهي!ون

نأإنسائاصارقدأنهطالما،اللائقمنكانولهذا.الأولمجدنااليفنسمو

البشريةطبيعتهفيالروحيستقر!ي-خطئةبدون!انولوحتىالروحيأخذ

26.البشريالجنسلخلقةثانيواصل-معيئةبطرلقة-!بداية

أنه،الروحنحوصارخايوضتحأن،المعمدانيوحناأراد،اعتقد!ماولهذا

منبالرغم،عليهاستقرقدوانه،حمامةمثلالسماءمننازلأبالتأكيدرآهقد

بالفعلهوانهومع.بالخطيةتتلوثلمطبيعةمنفالمسيح،داخلهفي!ائنأنه

الثريةنالتهماكيرلر.قيوضحالمحسصوديةعنيرخاإبحيلفيحاءلماضرحهباق!:26،اتكأنظر!

علىخيقالإنادأدتفلصاالالهةالأصفارإنا:فيقولالقرطتانجوايفئاومثالهاللهصورةعليالحلتينمحةمن

درقعرفهألهعنهالذضهدالذكطالأولطالخحةالأسفارلاكتالذيوبرص،الكلفرقهوالذياللهومثالعورة

ختمبالروحولكنه:27(ا)تك"خلقهاللهصوزعلي،صورتهعلىالانادالله)،فخلق!ول:33(اس7)خرامحلا

حباةوضعالروحلأن2:7(.)تكرينحباةلصةأنفه!"ونفحفانلأأيفئامذامىيقلحاوصسيالالهبةبالصورة

المخلوقصنعإذ،الحكيمالصانعاللهف!نوهكذاالانادقعورتهطعإلهةوبطريقةحلقنهفذالانادتكرينفي

حافطا2:8()تكمكتوبهوكصاالفردوسلطالإنانوكان.المخلمةالوعةاعطاه.الأرضعلىالحيالعاقل

خالقه،بحنقرولد(،الئيطانبغوايةانحرفكدماولكن.فيه!ئالذىالقدسالروحالايىالصورةمالكا،للعطة

للحياةخيقالذكطوذلك،لهأعطتالتىالعصةاللهنزع،إليها!منولمجزن،إياهاللهاعطاهالذىالاموسويدوس

المركز،وأخرونالفهيدعدنصحيد.يوحنا،إنجيلشرح1(.3:9)تكتعود"ترابوالى"ترابلأنك!زةلأولحمع

.61صا900،2،الأولالمجلد،الآلانبةللدراساتبهسىايارنو

،2002الراموس،ديرطعا،المقدسالحولاحيراحعالغربغررى.القداسلطالصلحعلاةفيالتبيرهدا-سد!

فداناوتممنمهأحليعدماالمحفعلهمائقذرلامتعحئأكيصكرل!.قيتلالحامىالحراروو316.عر

حلاصااتمقدالميحأنيرىوهووتمظتم،تفديربكلحديركيرعكلهوالأخلاءهذايقرلاقن)،أوفيقول

.218صانظرالروح!ا"،بتقدي!ذاته!إباهامحدذاالأولميرتبتهاإلمططببعقاورد

أدمولأنا:نجقرل،الالهيةالنعصةفقدالذىالإنانحلاصلأحلاللهتررهماعىأخرموضعلط.كيرل!قئعر!

الوحيدابنهأرصلإدالساء.منالثانأدملنائرصلادالآ!اللهقررله،اللهأعطاهاالىبالنعصةيحتمظلمالأول

"كلمصة"حنىكمامطلفا.الخطةيمر!لموالدكيإخ!لاهـ،أونغهبرللابالطيةهووالذىضكلا،أحدالدى

عارحيماولكى.تتهىصرورهاكلاللعةصكلرب:91()روهافاولطاعةهكداالالهيللغضبحضعناالأول

(الروحئعطيالذىهولأنه،داتهسكاتوملمهيقيه)ولمناكواحدالآبصالقدسالروحقتكإلسائا،اللهكلصة

النىكالتالسةفبناتتاصللكيماشطيعقساالروحمجمظدإله،كمالالىالروحيقلعدما،حطتةيعرفاالديواكا

.162صالالقالمرحعيوحها.إمحبلشرخفارف(.قد
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جمهـلط!للط!أالنالنانحالا)حا

إنهيقالأنهالأ(،نفسهالإلهيالعرش)علي23الآباللهمعالجليسوهوملك

انهو!ما.الأزلمنذيملكالذيوهو،مثلناانسائاصارعندمامل!افسيخ

الجسدحسب-مآثلقدلأنهالروحبواسطةابتاصارفقد،دائفاالآبعندهو

فقدلفهنخضعالذيننحن،عينهش!لنااتخذو!ما.بالتبنيابناءهمفن-

تقذسإنهيقالالطرلقةوبنفس.بذاتهالفههوأنهمنبالرغم،الفه،أباهدعا

البشرئةالطبيعةلأنالجسد.داخلأي،بشزيهوماداخليتؤغلالتقديسلأن

الفائقةالطبيعةفعلمنهوالتقديسلأننفسها.منتتقذسانيم!نلا

ال!ائنالتقديسيملكفهول!ثذا،الطبيعةهذهثمرههوالكلمةلأن.والحقيقية

ؤيذ.قدمنهاالتي،الطبيعةهذهجؤ

الآب؟.بواسطةتقذسقدالإبنأنحجتهمفيالعيبوما:يقولونوهم:إرميا

لو،ثانيةلكوسأقولقلتهأنسبقماالياخريمزةاذنساعودحيرلس:

سي!ونفال!لام،!إنسانتقذسقدفإنه،إنسائا!انلأنه:يقولونأنهم

لائق،هولماوتضدوا،حقهوماتجنئواانهملولحنعيب.أيوبلا،مختلف

الذيذاتهالكلمةانقائلين،تصور!لتتعديمقبولةغيربأف!ارمتأثرين

مجرياتخذقدالحديثي!ونفحينئذ28،تقذسقد،الآباللهمناتيقد

التعقل.عنالبعد!لبعيدآخر

؟يقولونفيماالهزليالتفيرطرقتثبتإناذنتسطيعوهلإرميا:

المسيحي!ونانارجولأنيمطلقاذلكفياترددولن،سرورب!لحيرلس:

ولنأتيتأجيل!لعثاولنترك.الحقيقةمغلمهولأنه،معيوالعاملمعينيهو

.السؤالهذاعنولتجاوبني،تشغلناالتيالأمورلفحص

هو؟وماإرميا:

وهى"عرصى"كعيه؟هلأهم،"مع(كمنىلان!مقطعينمنكلطوهي،ل!هـ7لأهم؟هباليوناني:الجلي!

داجقولفد316.ص.الابقالمرحعالنركورى،الفداسليالصلحصلاةفىحاءتاليالفطيماباللغةنفسها

مقارنةففي"الآليمع"حملي!انهيهفالابنصحديئهسياقفيالثال!الحوارقالتعبرهذا.كيرل!قاشخدم

الذعرشيثاركفالاسوالمولودالمحلرقبينعطحاوفارفاصافاكبيرة"هناككيرل!:.قيقولالملاثكةوليربيهه

.96صانظرلالحلق".الوحررإلميدعوالأكميخدمولهوالآخروذ

لاوالهللنفدي!محتاجألهمحناهالقمس،بالروحتقتعنقدالآباللهمنأليتدالذىذانهالكلمةأنالمعانديرإدعاء

ولطالآ!.روحهرثلصاروحهمولىالقدسالروحوأن،خارحهمنإليهيأقيالمديىادبلداتهلطالقداس!كللك

الجرهر.لطالقدسوالروحالآبمعواحدأنهبانكار،الاسالوهيهانكارإلمطالفكرهدايقودالهاية
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لطألسلأا)االطا

روحاوفقطالآباللهروحهوهل؟الأثنينمنتمنهوالقدسالروح!يردس:

عنالآبمنأنهبمعني،!واحدللاكمينهوأمللاثنينجزيئاهوأمأيضاالإبن

واحد؟هوجوهرهمأنبسببوذلكالإبنطرلق

الأخيرالرأيعليأوافقإرميا:

عميق.تف!يركلأنبكمعجبوأني،صديقيياصوابهذاحيرلس:

الآبالفهلأن.المقدسال!تابفيجاءمامعتمافايتفقالأمرهذافيورايك

ومع.ذاتهفيال!ماللهايضاالإبنأن!ماذاتهفي!امل!يانيذرك

يم!نلالأنهالجوهر(حيث)منمختلفانغيرأنهماإلأاقنومهمنهمال!لأن

!ماأو،الملائ!ةبينالحادثهومثلماالآبعنمنفصلاالإبني!ونأن

لأنهالآخر..عنتمافامختلفمئاالواحدي!ونحيثالبشرنحنبيننايحدث

أنهاوتدزكواحدةهيالألوهةلأنل!ن.الهينهناكسي!ونالحالةهذهفي

الآبأنبمعني،صحيحوالع!س،الآبفي!ائنالإبناننؤمنفنحنواحدة

93.الآباقنومختمهوالإبنلأنوهذا.الإبنفيحائن

تمافا.معكاتفق:ارميا

وهوواحدهوأيضاالروحأنحما.واحدةطبيعةهيطبيعتهماذنحيرلس:

الإبن.عنغريئاليسايضتاالروحغيران،!ينبوعالآبمنبالتأ!يدينبع

الفائقة.الطبيعةهذهلفرةوهو،للابماىلهالآبمنالمولودالإبنلأن

هذامعالمومنالألوهه؟)صلاحمنعارانهأحديظنأنيم!ن!يفولهذا

الطبيعةحسبقدوسهولأنهالروحيتممهالذيالتقديسهو.3الإلهيالصلاح

الخليقة.!ليقذسوهو

نأبوضوحاعرفأنيمحنو!يف،بهذااومنأنيم!نني!يف:إرميا

الآب؟روحبالطبعهو!ماالإبنروحهوالقدسالروح

صزحماأمامكسأعرضبلعنا.غريبليسهذالنايؤكدفنانحيرلس:

نأتشتطيفونلآؤل!ن،تخغلآقولآيخضاتحئيزةأفوزالي"إنةنفسهالمسيحبه

ايفثاالظر.اللاهولميالتعببرهداباصتحدامالأسالرهبهبخصوصهاعليهيثذد!يريدما.كرلسكلقيلحص9

هاث!ه.276ص

".الصالحاتكز"ألهالفدسالروحندعوحبتالالةالاعة!لاةفيودلكالعفبدةمذهعلىالك!بسةنوكد3
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لال!"ميللقا!أالثالث!نحالحا"

الخق،تجميعإلىففؤ-يخزشيذ!غ،الخقوزوخ،ذاكتجاءقتىؤآقا.الآنتختملوا

آتيبما.يأفوبىفلخبئر!غبيما،يت!لغيسقغقا!لبلتضمييما،منيت!قغلآلآئة

إئةقفتيهذالي.فؤيلآبقا!لؤلخيزئحغ.ليمفايأخذلآتة،ئقخذييذاك

الذينهؤلاءلأقناعال!لامهذايحفيلاإنهام03110ؤلخيز!غليجمقاتأخذ

الحق،روحدعاءقدوأنه،المعزيبإنه!الروح9دعاقدوإنهاالححمةيذعون

أثبتؤلخيز!غاليمقايأخذلآئة9:وبقوله؟الروحخارجحقيوجدلاوأنه

يحونأساسهاعليوالتي،الطبيعةحمسبالجوهرلةالعلاقةوضوحب!ل

ح!يفاسيصبحالروحإنيقللمالمسيحلأنالجوهر.فيواحدوالروحالابن

!ما)الإبن(،قالهبماالقديسينسيخبرأوانهمنه.الح!مةسيستمدلأنه

32.الخادميفعل

قن!لتشملالتي33الجميلةبرائحتهازهرةتفوحعندمايحدث-لحن-!ما

ا:6.12015يوخا

وحدةوايضاحالألنالريهلائاتهر"الحادم"،فعلمثللي!بانهالفدسالروحلعملهما،كرل!.قؤصث22

الآ!.روحلالطعهوالهكماالالنروحهرالقدسالروحبانالاعزا!وبالتاليالقدسوالروحالابنبينالجوهر

الحوهروحدهوبالتالطالقدعرالروحالوهبهلألباتلكنايضئا""خادممصطلحككللر.قاشحدمأخرموضعوفي

إدكالىوحدهالقدسالررحلراسطةالملءهذافبناسبتمكب!"ثمئتساللأ:بقولهودلكالقدسوالروحوالاسللآب

تدكيرل!القدسأنالملاحظومن.01-5ا40صانظر؟".كخادموالأبنالآليملءفيايفعلأنهالمحتملمن

اا:ه6بوفىحاءلماشرحهفيبفولفكنبالفدسبالروحللآليالجوهربةالعلافةلاناتعبهالمصطلحاصنخدم

فىيكنلرا!هالذيالقدسالروحأىذاتهوفيزاتهمنالذالقروحهلهالآليالد1تانلأ:لي"هوللآ!ما"كل

لعيرمنهومننقحمرهرئافيههويألهبالحرىبل.حدمةوظيفةمجزدكارسالررحلاكان.اسرارهلهمويعلنالقديين

القدس"الروحمقالراحعيصير"نجهوالذىفيهموكاثنالذيبذلكخاصهرمايعسروهوانفامولاانفصال

وتركد.4991الآباءدراساتمركزالآباء"،عندالقدعر"الروحكتابفيالئهبدعبدنصحيد..كيرل!"قعند

الروحعكللاحمهالمنر!الالهيالقداسفي.كيرلرقفيصفالقدسالروحالرهيهحقيقةعليصلواقافيالكنيس!

مىاسفلإلمط"إرصل:القدسالروححلرلسز!لاةفيفيقولالخادمولي!كعمل"بسلطة"يتمعملانهالقدس

سزلك،بفطةالفاعل.،.المحئالر!متغيزولاالمتحبلعيرلالأذوم،الكان!القدوسروحك..المفدس.علوك

الفدي!ارلنطرالملفتومى.467صالابقالمرحع.المقدسالحولاحي"ولب!كخادماحبهمالذبنعليالطهر

برسلعدما"خدمة"عحليمارسلاانهأو"كالحادم"يمكللاأيصئاهرأنهالالن-أخرموضعفي.يص!كيرل!

القدسوالروحالآ!معالجرهررواحدأنهيخكرونتنامامالالنالوهيهعىيدافعالوصفومذا.القدسالروحلنا

يبىدكرناهماحمافوالمطا..،و!بركم":لميمما!أحذيانهكحدلي"ذاك.ا4:ا6يولطحاءلماضرحهلطيخقرل

احري،طبيعةسهوالذىبذاكيزودنالكيحدمة،عملكلارسالأبنأدنعتبرودكننمإنلأنه:يليماتفولأن

مثلماباثماكةفقطلللالطيعة،قدوشاالالنيكونفلا،لالطيعةتدوسموالذى،الآ!اللهمنالمنثقالروحأى

لاالمحطيالروحيقد"الديالآب،عنالجوهرفينحتلفالالنإنيعنرنالقوىعدكليجهللمببلأنهمحن.

بالتنيبنفذس)الابن(نفسههرللالالن،لايخصالروحأنكاأنهالمكنمنيصبح،الحالةهذهولطالابر.برا!ا

.9هص.9ج،السابقالمرجعالمحلوقاتأمعالحالهوكما

دإالقدسوالروحالابنبيرالطيعةحصالعلاتةمديلايصاحبرالحتهاوارتاطهاالزهرةقثككيرلس.قيستخدم

ا!ماإدوالال!للآ!الحوهريةالعلاقةليادالمئلنف!واستخدمسقتدانهلالملاحظةوالحدير.الجوهرفيواحدا!صا

!،العدممنتخلقأنتقدرنؤةبلاولب!كحن،الابنمعهوالآباننومن"ومحن:فبقولأيفئا،الحوهرفيواحد
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دطألطدا"الطلأ

ؤلخبز!غإ،ليمفايأخذ"لأئةالروحعنالابنقاللهذا،منهابالقربؤجذ

شر!ةأنتظنأنيجوزلا!مابينهما.الطبيعةحسبالعلاقةعنبذلكدالأ

الح!مةروحهوالروحأنبمالأنه.منفصلينشيئينشر!ةهيوالروحالابن

ئظهروهو،أرسلهقدقنيملكما!لذاتهفيله،وح!مةقؤةفهو،والقؤة

مماسيأخذ9قالالابنولأنبطبيعتهخاصةكأمور،والح!مةالقوةهذه

التالي:اضاففلهذالي"

نأو!ماؤلخيز!غإ34.ليمفايأخذإتةفنتيهذالي.فؤيلآبفا"!ل

ايضاهوه!ذا،القدوسالآبروحهولأنهقدوسالطبيعةحسبهوالروح

نإنقوللافنحنولهذااالح!مةهوالابنلأن،الح!مةروحهولأنهح!مة

بل،والقداسةالح!مةفيالخارجمنيشتركلأنهوح!يمقدوسهوالروح

الإلهة،طبيعتهفيوالح!مةوالقداسةوححيم.قدوسالجوهرحسبلأنه

"ؤفتىقائلأالإبنبهعفمماو.ذاتهوالروحوالإبنالآبمن!لفيتذركالتي

الآبمجئدمنالذي،الخقزوخ،الآبمنإتيخغأناشأزسيفةالذيالمغزيتجاة

،إذن36.أيضاالإبنوروحالابروحهوالروحانيوضح،3ليإهيشقذففؤ،يتتثق

الطببعيةصولادتهروسيطأىالآ!ولينلينهبكونانولدونالجومر،تغزعدملسبصتمافا،فيههرالابن-وإنما

ول!س،الرانحةترعدماسيصاولا،الرانحةمعدالضاوالرهرة،الزهرةسمىالزهرةرانحةأدبفولكحنلل.الآ!

شرح"،الادراكتفرقالتىالفانفةالطبعةعنلالكلاملالمقارلةحذاشطةالبههداوتوةطبعئا،الزهرةسالرانحة

،الأولالمجلد900،2الآبائيةللدراساتالأرثومميالمركز،وأخرونالهيدعمدنصحيد.ترحمهيرح!ا،إنحيل

الآ!أنوعلى،الثلاثةالأفابمحرهروحدهعليتاطعدلبلهوالحالبنفيالمثللهذا.كبرلرقواشخدام97.عر

الآ!مىمنثقالقدسوالروح،الجوهرفيمعهواحدوهوالآ!منمولردفالإب!،القدسوالروحالابرأدومىعتههر

لوصمىالثيههذهاستخدمادسبق.كيرل!قأنبالذكرالجد!رسالحوهر.فيمعهماواحدهوإذبالاب!ومعطي

فيدلكدكزانهلالملاحظ!الجديرمنوايفا،القدسوالروحللآ!للالقدسوالروحللألنل!الحوهرية،العلاتة

يصدر؟الحلوةالرالحةداتالزهوراريجان"فكصا:يفولجت1(4:ا6)يولعالبةالمدكورةالآيةلصشرحهبق

إلميلهالأحاستنقلوهكدا،الأريجهذاتصدرالتيووظاثفهاوالطيعيةالأسايةالزهورإحزاءتاطمنمالطريقة

الطبعي،سسهعىمنفضلألوكانكصايدوذلكومعالحد.رالشمحاسةأعصاءنستقلهعدماا!رجىاالعا

يوحدوالذيسهي!ثالذىالمصدرعىلالطبيعةسمصلغيرفهر،مستقلوحودلهلي!الأريحهذايكودليصا

وجمدهوارمجها،الزهورعنالمثالهذابوا!ةالقدسوالروحالآ!ليرالعلاقةلفهمادبمك!هكداريج،19هدافبه

يرحنا،إنجبلشرحعلإ".ايأعزاضككنولاتمائاسيمهوالوجدل!برمماياحذروحهألىالقول!لىإذا،الطريقة

وأيصثاالقدسبالروحالابنعلانةلوصصالمثلهدااسنحدامويرجغ332.صم،1202الثالطالمجلدسالق،مرحع

واحدهوالقدسالررحوأيفئااالحوهر!الآبمعواحدفالاب!،الثالوت(قاليمحوهروحدةإليالقدسبالروحالآ!

الجوهر.لىوالإبنالآ!مع

.أ:هأ6يوحا،3

لما-اضحداسهوبكرر،الاسالوهيهص.كرل!قبدافعالع،الحواراتهدهمىالثالثالحرارسأحرموضعفي6!
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لال!جمرللقا!النالث!نحالح!"

ويسميهالآبعندمنينبثقالذي-الذاتي!روحه-الروحلنائرسلانيعدهو

فهمتفهللهسيشهد.أنهويعلنذاتهالآبمنينبثقأنهولحذد37الحقروح

ذلك؟

له؟شهادتهطريقةئبركأنيستطيعالذيقن:إرميا

يشهدفهذا،القديسينبواسطةالفهأعماليعملالذيهوالروححيرلس:

تمافا.الآبروحايضئاهو!ماالابنروحهووانه،الفههوالإبنانبوضوح

ولأن.صديقيياجذا!ادتهوالنقطةلهذهبالنسبةذ!رتهماانإرميا:

لأتةيحتاجلاالثابتالأمرأن!مالأن،إطلاقاالشكيقبللاواضحهوما

إذن،هذافيأحديجادلولاأيضاالإبنروحهوالقدسالروحولأن،مجادلة

بواسطتهايم!نالتيالأمورتلكإليولنألتالأمرهذافيالبحثجهدلنترك

)قداسة(فياشترا!هبسببوليسطبيعتهحسبقدوسهوالإبنأننعرفأن

38.الاب

منيتأ!دأنيمصنهعقللديهقنأنىاعتقدو!مابالتأ!يدحيرلس:

ويقولونفيهاشترا!ةين!رونانهمإلآالإبنروحهوالروحأناعترافهممعأنهم

منللإبنضطيهو،القدسالروحبواسطةالآبمنيأتيالذيالتقديسإن

يقذساإدباالروحيمعلهماعلىيعصدومو،الاسروحهوشلماالآ!روحموالقدسالروحألىلارها-يذكره

الطبة،حىإسوهوضحصهلىالقداصةكللكهوإدللإبنحدونهككىلاالدىمر19بالتى،ألاءومجعلا

كيالآ!مىئدعيانهكعنىمدايتقذسوإلهحقعىعيرإلههوالاس(دلرمىادافياشيملا"محى:!يقول

إشاالالنيصبرانكلكنلالألهطيعته.صهوإنماعيههوماف!دالعكرعلىمداك!ستثحدوانهإبئايصر

.قكروينا138صانطرالالر(،0روحهوثل!االآبروحباقاكيدهوالقدسمالروح.القدسالروحبواصطة

هرإدللاسالعملهدابوعليالؤةلعمةوواقفدبىرالفدسالروحعملعليالالتالحوارركبرل!

تقذستدانهالالىصلائاالتقديىرالروحلحعلعلىكزوقدهانجده،القدسوالروحالآ!معالحوهريواحد

الآب".فداسةداشزاكهسهلي!طفهحىقدوسالاس"لأن

:بقول"الحق،)روحوتيةالقدسالروحصالال!لهعتمماعلي.كيرل!قيعثقيوحا،لابجلضرحهياقلى37

هوالروحفلأد،الآ!منياقيإلهبفولدهو(الحقهو)الهروحهاىالحقروحالصرى،(يدعوحشاأله"لاحظ

حصائصولكى.الآ!مجص(يصئا)الروح(دهوالابى،وياياالآ!م!ويقيهالهإدبالطيعة،بالاسحاص

الهلؤصارالحقيقةمعويتمقصاثامرالهلل..رالالنالآ!روحهودالروح.محتلفةتكونأنيمكىلاجوهرما

المرحعيمدسهم".لكيالقدييرتلايدهإلييرسله!الهايصخاالآ!اللةبحصالهكماالالن،يحصالروحإنحيث

.31صا،م2012النارالمحلد،الابق

انصرإربا،لارعلىنلسكبرلر.قأحملها(دصبقوالنيالمعارصيناعزاضاتمىالانبةال!فطةهيهده38

276.ص
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لطألسااا"الحا

طريقةفبأي-موجوذا."الإبنفيهي!نلموقتهناك!انلأنه93الخارج

خارجهأمنعطثةقبولهطريقعنهل؟الروحيشاركإنللإبنيمن!ان

التف!يرالسليممعيتفقولا.لذاتهمشارئحاي!ونأنلأحديم!نلاأنهغير

عليتحسبإن،ال!ائناتبعضفيالطبيعةحسبالموجودةالخصائصأن

بواسطةتقذسقدالإبنإنيقالإنيم!نإذنف!يف،غريبةخصائصأنها

ليجمفايأخذلأثة،ئقخذيي"ذاذ:الروحعنفيهيقولالذيالوقتفيالروح

فيشيءيوجدأنهنعتقدانبدونهذانقولونحن:14(16إيوحناؤلخبز!غ"

الخاصأقنومهوله!املةطبيعتهلأنبالمشار!ةعليهحصلقدالقدسالروح

وهوالروحهوأنهبسببأنهإلينشيرول!ننا.!املهو)ذشيءينقصهولا

الآبمنهوالذيالأبن)يولد(يأتيالجوهرنفسومنالآبالقهجوهرمنينبثق

لهوإذ،الطبيعةحسبالإلوههخصائصلهالروحفإنفلهذا،الطبيعةحسب

الإبن،بواسطةوئقذسمابطرلقة،الآبمنيصدرفهو!نبعالخصائصهذه

نحنمعنانفسههوتقذ!قدالإبنانالمعارضوناعتقدولو.الخليقة!ل

أف!ارهم!ليجمعونبعدما-فيجاوبونا،المخلوقاتضمننحسبالذين

التالي.الموضوععلي-وهذيانه!ا

هو؟وما:إرميا

لابدفبالتأ!يدويقذسهاالمخلوقاتطبيعةفيالروحيعملعندماحيرلس:

صديقي؟ياهذايحدثطريقةبأيل!نستستفيد.وأنها

الأطلاقعليأفهملالأنيغموضأيوبدونالأمرهذاإذنلثيأوضح:ارميا

تجاوبني.أنوأرلدك،مقذسةالخليقةتصبح!يف

لقوا.المنحرفالف!صهذاعلىأحرمرضعرويردالقدسالروحطيعةصنحتلمةالاسطيعةألى.كيرلرقيشكر31

حاصةيهوكماللاسلالسةئكتىهوولاالحارح،مىمصافارلي!لالاب!حاصىالروحالمعركطارلعلم"ص

نفسمنهوالابنأرونرص،فيهمعرينولكنه،فيهمطيعئاالروحلهملب!الذينالتقدب!،بالودالدينأولنك

2131صر،م2102انرالمحلدالابق،المرحعلوحا،إمحلسرح."الا!معأبصناهو،كصاالروحسعالحوهر

خزتمولفدالجوهرلىالا!معواحدلي!دهوولالتاليازلميعيرالالنبادوغلمالمتح!ئدالابنالوهبهاربوسأل!ص"

نضاالمحمعواقرالئالبامها،كتالاتهلىجمالاديالتىتعاليهصعكلاربوسم532سةبفبماوالأولالم!صرالمحمع

اريوس(،نادى)كمامرحوذاالالىيخهيك!اوتتهاككالىلانهيهادىصكلألىهايةلى4حاالايمار،القالود

لصحيود.الهبدعدصصونبلكاملأ.نرحمه،الأريوسينصدالأوليالمقالة،أثاصبوسالقديىالظرمحرونا.بكون

الأ!.الأولالمكرلىالمحصعايضما:الظر030ص32002،ط،الآلائيةاساتللدالأرثودكىالمركرالهيد،عد

312.ص،7991لبهادالبوليية،المكتة.عربأنطوادايأ!،أبرصمبثال

287



"هرل!للقاي!الثالثهنحالحا"

أنهاغير،خطثةبدونخيقتقدالعاقلةفالخليقةسرور.ب!لحيرلس:

ش!لعليلت!ونبتقديسهاتش!ليهاأعيدفقدولهذاالشرنحوانحرفت

لأئيقذي!ميين"ت!وئونيقولفهوولهذاقدوسهوال!لخالقلأن4.اخالقها

إلئهغ"42.الزلثقذوسق

.بالصوابتتلم:إرميا

غيرو!شبهه"43.الفهصورةعليخلقنا9قدأيضئانحنأننا!ماحيرلس:

فيباشترا!ناالتقديس-بالط!يد-هوالإلهيةالصورةهذهيمنحناماأن

الخطيةنحوالبشزيةالطبيعةانزلقتعندمالأنه.القدسالروحطرلقعنالإبن

فيعليها!تاالتيالصورةعليأخريمزةتجذدنا،الرائعةصورتهاوشؤهت

يأ،الخالقصورةمشابهيننحونأنالقدسالروحبواسطةوأغطيناالبداية

بولسجذاالجيميقولولهذاشيء.!لالآلبخققبواسطتهالذيالإبن

فيغأ44.ائمممييخيتصتوزأنلىإآيضئابئمآتقخضنينالدتآؤلآ؟ي"يا:الرسول

التيالعمليةتلكأيفينا"المسيح"يتصؤر!يفبولسالرسوللنايوضحأيضا

الزلثمخذناظيىلنجميفاؤنخن:"فيقول،نفوسناداخلالقدسالروحيرسمها

إلىمخبمن،غييقاالصئوزةتفلثإلآنتغير،مزآةفيتحما،قشئوفببؤخ!

"45.الروحالربمن!قا،مجب

رائع.بش!لت!فمتلقدإرميا:

منليسهواذ،عطئةهووالخلائقالخليقةفتقديسوبالتاليحيرلس:

يتحؤلواأنيفضفونربمانالوءوالذينتفقدهأنيم!نأيضاولهذاطبيعتها.

الأوليم!انتهميحفظوالمالذينالملائ!ةطبيعةانحرفتفقدلذاعنه.

أحدظنلوإذنتعدياتنا.بسببمدانينكنانحنأننا!ما16.المحتوبحسب

لالرصلول!رسانلم!أياتمخدئا282(ص)انظرعهتحدثأنسبقمالالتفصيلكيرلس.قلرحها"

تعليصه.لتمضيد

.2:ا9لاويير!ا

ا:26.تكانطر3"

3:18.كو2+،

.6يهودا:"الظلامتحتالديةبقيودالعظبماليرمدبنونةإلطحفظهمسكهمتركوابلرياستهميحمطواأالذي!"الملائكة16
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لطألعللأا"العو

يسقطانالمم!نمني!ونالن،خارجهمنلهئمنحبعطيةيتقذسالإبنأن

غيرمتغئرانهقيلولوحتىتغيرقدالإبنانالظنهذامعنيلأنإنحراف؟في

بالفعل.:إرميا

معنيأليستقذس.قدالإبنإنقيللولأنه؟صديقيياتعتقدماذاأمحيرلس:

قدإنهالقولهذامعنيأنأعتقدلأني؟قدوسي!نلمالإبنأنال!لامهذا

47.يتقذسفهوولهذاالآنعليههوماعليي!نلملأنهيتقذس!يذغي

هذا.يحدثأنضروريإرميا:

بمعنيأو،الخطئةعنبعيذاي!ونلن،مقذسغيري!ونوقنحيرلس:

والخطية.الفسادمنتطهيروانعتاقهوالتقديسأنطالماالشرنحويميلآخر

معك.اتفق:إرميا

معتقذسقدالإبنانيقولواوأنهذاتف!يرهمعليأصروالوإذنحيرلس:

بحسب-فيه!انالذيالوقتيوجدالعسيرأنمني!ونفلن،المخلوقاتباقي

!انفلوء.تخطيأنمناسميوضعفيطبيعتهت!نولمقادرغير-طبيعته

و!يفالآب؟الفهصورةهوالإبني!ونف!يف،يعتقدون!ماه!ذاالإبن

معثنزمنفياقنومهرسميضزلمالإبنلأن18؟جوهرهورسملاهوتهشعاعي!ون

الآبمجدبهاء!لوهوقدوسيحنلمو!يف.الأزلمنذ!ذلكهول!نه

نأإلي-إرادتناوبغيرمضطرينونحن-الف!ريقودنالنهلاذن؟جوهرهوختم

؟!قدوسيوفا!انالآبحتىولاإنهنقول

بالتأ!يد.:إرميا

فائدةبدونالحمقاءأف!ارهمرتبواقدأنهميدر!ودقلاسوفإذنحيرلمس

لفذسقدالال!إدوترلهمالمعاندب!افكارعليوزدالقصيةلهدهالثالت،حوارهلىكيرلر.قنعزضأدسبق17

.كحاالاس"إد:فبموللهاا!فىوفهمهمو((والآ!الآ!يما"ألاالمحقولعلىمشدي!الآ!لوا!ة

.13صرأالطرلنفدبى،،0احنباح!.المنفبمغبرمكرهمحص.كادلألهالا!يسكنفد.هولاءبقغد

مجبالنىالصريقةهىهدهإرقالواأكمملوداحله؟الال!بكودنفسهالآ!ربحهالذيماالمرءيتال"وتدويتالع

رغ!فيابصعحتىإلهشتقللاالروحلتفلوعنلماداشاءلجئذاففدب!،طيعنهتطل!قنكايتقذسإر

مكبصالطبحة(حسصفبهنح!ولب!لبناهوالفدسالروحالأدنلبقلاالنيالأمورهدهتفلفهملاكانتوإر3فبه

علىالآبروالالنالالنلطالآ!كونلمرألىمجصلاانهلاعقادممالباطلةأفكارهميهعارقييكولولىلا

لاحيةومنخارحه؟منصالخانجئاينلقيتنلطريقةتمهذاانيققدونلكنالجوهروحدهعسىكدلكاله

يقبرد،الذبنلطالقدسالروحلرا!ةبنموالدىلالابنإتحادلالىإلهايضئا:الآقينقولأريحىالهافىأحرى

.136صانطريفلوله؟"تننفوسلىهوملامحهويطعمجدهلط!ركناالألنالىطالمااشاءلصيرمحننتفيرالأ

حوهره،(.ورصممحدهكاءهو"الدى:3ااعبالظر.اقرمهورسملاهرتهضعاعحر!ئا:18
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لط!!ممللفا!أالنالنانحالا)حا

لالأنهم؟للتقديس-طبيعتهحمسب-احتياجلديهالحقيقيالنورإنيقولونوهم

بلطبيعتهبحسبمقذسي!نلم94الحقيقيالنورإنقائلينبهذاإلأيجادلون

لاحق.وقتفيتقذس

صحيح.غيرأمرهذابالتأ!يد:إرميا

أنهمع،بالخطيةلهسمحوضعفيصار،الإبنفإنأ!اذيبهموح!سب:حيرلس

!ما.ق!ز".هفميما!ؤؤجذؤلآ،خطيةيفغلل!اإالدتيإنهعنه!تبآالذيهو

بواسطةتقذسإنه-الإحمراريعترلهأنوبدون-الابنيقوللماذا:عنهيقولون

بأمورفيهقالإلذيالحدإليتجرأفإنه،هذاتغ!يفيوضحأنوبدونالآب

59"اذاتيآتاأقدش"ؤلأخيهغخجلأيوبدونقالنهأحتىومبالغاتفائقة

للحقيقة؟يصلأناذنالمرءيستطيعو!يفإرميا:

52.القدسالروحجؤالإبنبواسطةالآبمنتأتيالأمور!لإن!يرلس:

"لآنفيقولانسائاصارلأنهوتتقذسئقدسالإبنأن!يفبولسق.ولخبرنا

يذغؤفغأنيشتجيلآالشتبقيهذا،ؤاحبمنتجميغفغؤالمقذلي!ينائمقذش

فهواذن53أشئخذلماائ!ييشةؤشمص!ؤ!،إخؤتي"أخئزباشمذ:قائلأ!إخؤة

معنايتقذسأنهغيرالفه.هولأنه،طبيعتهحسبقدوسهولأنهئقذسذاته

عنهيقالولهذا،عينهاالبشريةطبيعتنااتخذعندما،البشريةطبيعتهبحسب

إلأ،الفهوهوال!لضابطهوأنهمنوبالرغمالطبيعةهذهبحسبتقذسإنه

أخوته.يدعوناأنمنيخجللاإنه

.الاسإى

.2022لطرسا

17:91.يوحا

ماآتوالكياياقالبم،لىالجصايرالجوهريالواحدالفدوس،الالوتبعقدةاليهةاعانحوهرالمفرةهدهتمل

ومهمالعفائدبةوكنالافيالبهةألاءسعهاكثرودافع،والفططييةلقبةمحصعىفيعنهاوعبرتالكيسة

ولقدوعيرهبم.وديدكلوسالمزليرممطوغريغوريوسالميصىوغريعوريوسوباسيليوسبواتيهاسففهلاريأليماليوس،.ق

ئةالئالتة)الرسالةمعهحاالواحدالحرهرولهالآ!وروحالاسروحهوالقدسالروحأدتبلمىائاسبوس.قأوضع

مهصاكلأنرغمالقدء!والروحالاسإلىلينحيىاقعيمهداعلىالتايهداناجوس.قاعادوتدا(:صراليون

فقط.واحدإلهى)فعل(عملهاكولدلكالآخر(يحتريو)1الآحرلىيتواحدصهصاكلأنإلأالآحرعنتحايز

افالة)الرسالةالفدس"بالروحالاب!حلالمىضىءكليمعلالآ!..حيثالحلقلمعلبالنسبةصحبحوهدا

5(.30فقراتالرابعةالرعالة3،5:لراليود

.2:11012عب
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سألسارا)االطو

تقذسانهيقولعندماي!ذبلاإنهيقولونأنهمغير،يوافقونهمإرميا:

ل!نه،الزمانمليءفيإنسائاصاربالطبعلأنهتجشده.قبلالآببواسطة

طالما،الوجودإليدعوالمنبالنسبةوالأخالوحيدالإبنالوقتذلكقبل!ان

فهووبالتاليالآب.بواسطةخلققدل!نهطبيعتهح!سبصائرغيرليسهوأنه

معنا.تقذسإنهيقولوعندمالهأخوةيدعوناعندماالحقيقةيقول

تلكحتى،المواضيع!لفيفدفاتمضواأنالمستعدونأيهاأنتمحيرلس:

سينتهيأينإليأفهمأنأستطيعلاأنيولياقةمنطق!لمنأبعدهيالتي

ننتبهأنيجبوهذامخلوقغيرالإبنلأنسخافةوالمملوءالصفيقحديثى

لتلاميذهذاتهالمسيحقالهماخلالمنل!نتخميناتىخلالمنلااليه

باشيمؤغفذوفغالأقيمتجميغؤتفمذوا"قاذقئواقائلأأوصاهمعندماالقديسين

وضوحب!للناقالقديوحناالقديسأن!ما.القذسيى""هؤالروحؤالائينالآب

!ؤؤنخنالخق.يتغيرفتضيزةؤآغطاناتجاءقذالقيماائنأن"ؤنغقغ:الإبنعن

الحقوالإله."ههالأتلإيةؤالخياةالخقالإلةفؤهذاائممييح.يسوغانجييمافيالخق

.المخلوقاتبقيةجنسمنهوليس

هؤلاءبهيؤمنماوفقالتقديسنوالفينصيبللكلمة!انطالما)ذن

في-ال!لمةأنومع،الحقيقيالفههوبالتأ!يدالكلمةأنمع،متهؤرةوبطريقة

-يريدون!لاموبأي-لإثباتمجادلينيتذخلونأنهمالأجسدبلاهوذاتهحد

!لافاي!ونلا!يفإذن.التقديسنالقدالحقالإلهأنهبهنحننؤمنقنأن

الطبيعةحسبهوأنهمعلهعطيةهوالإبنتقديسأنطالماإنهنقولأنمحقا

الذيالآبأنبالثرثرةمملوءةوبطريقةنفترضانمنشيءيمنعنافلن،حفاإله

نؤمن؟!ماالحقالإلههوأنهمع،تقذسقدأيضاهو،الإبنمنهتقذس

قائم.خطرهذابالفعلإرميا:

عدمعليتذلالتيالوقاحةهذهاتجاه!لمننحاربل!يل!نحيرلس:

تليقلاالتيالآمورتلكمنشيئاأيضانقولأنفيبالمزةنتزددلنفإننا،التقوي

امتيازهيالممديسعليالمدرةت!ونأنمن-الواجبي!نلمأ:مثلألونجمسا
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!مهـلال!للقا!الثالث!نحالاااحا

منالحائناتيدعوأنعليقدرتهتمافامثلماالطبيعةحمسبالفههوتمنفائق

الوجود؟إليالعدم

.القدرةهذهلهت!ونانيجبإرميا:

وفقبالتأ!يدالخلائقضمنمنيخسبإنهمع-الإبنأنوبماحيرلس:

امتيازاتمطلقوبشحليمارسأنهالألهؤلاء،والممقوتةاللائقةغيرالأقوال

ذاته،يقذسإنهيقولانهطالما،هوطبيعتهه!ذاممخذا،الإلهةالطبيعة

فإني،الخلائقمستويإلي،الفائقالجوهرخصائصأنزلقده!ذاول!ون

ئقذسأننستطيعنحنحتىإنهونقولنتجراأنالمستحيلغيرمنأنهاعتقد

لذاته.الإبنتقديستماثلبطرلقةانفسنا

بهذا؟تعنيماذاإرميا:

الطبيعةتلكإمتيازات!للنفسهخصصقدهو!انلوإنهبمعنيحيرلس:

يليقمانحننفغلانمنيمنعناالذيفما،مخلوقهوأنهمع،جذاالسامية

اليهقرابتنابحسب!ئيزاعنهنبعدولامنهقرلبينانناطالماهذهبخصائصه

ل!أنبهاوأقصدوآخر،مخلوق!لبينوعلاقةمعئننشمثيوجدوطالما

ؤبذت؟قدالمخلوقاتهذه

الأمر.هذابشأنتقولفيماغرابةأريلاارميا:

نؤمنأنالجهلوئظهرغيرلائقأمزابالظ!يدسيحون!انلصن:حيرلس

تقذس.قدأنه

!يف؟إرميا:

الطبيعة؟جهةمنعنهويتفؤقيعلوهقنبواسطةالشخصيتقذسالاحيرلس:

!ماالأقلعلي،منهأقلهوقنبواسطةيتقذسإنهالقولإستطيعلنلأني

.يفيدهشيءولهبهيتقذسفنشأنمنيعلىالتقديسأنإذ،أنااعتقد

.الصوابتتل!اإنك:إرميا

تقذسقد-ل!لامهموفقا-الإبنفإن،حقاهذا!انلو،وبالتاليحيرلس:

هووقنمنهوأرفعاسميهوفنطريقعنضميخوإنه،القدسالروحبواسطة

نفسهفييشتركأنالخلائقمنلأييم!نلالأنه.الطبيعةفيعنهمختلف
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لطألس!ا)االط!

الوجود.قوانينمعبالقطعيتفقوهذاآخر،فييشتركانيم!نهل!ن

ي!ون.أنيجبمافهذابالفعلارميا:

و!يف؟القدسالروحبواسطةفيناولسحنالإبنيأتياذنوكيفحيرلس:

الإبن(ي)1أقلهوقنمعشرحتناعلاقة(القدسالروحي)1اسميهوقنيمغل

ونصيرالقدسالروحنقبلوطالما(؟القدسالروحخلالمني)1خلالهومن

!يفأو؟القدسالروحمنأقلالإبني!ون!يف،56الإلهةالطبيعةشر!اء

هووأيضاالروحيفعلهمايفعلأنالقادروهومنهاسميالقدسالروحي!ون

يتاقى.آتز!غ"لآ:بالحقيقةقالقدالإبنلأن؟فيهيشر!ناانقادر()الإبن

يوجدفإنه،الآبإليوصعدالأمواتبينمنقامانبعدلأنهإتي!غ،57آتيإنئي

منلهيأتولمروحههوالقدسالروحأن)ذ.القدسالروحطرلقعنداخلنافي

الجسداتخذعندمال!ن.الإنسانروححالةفيالحادثهوكما،58خارجه

قيلتمافافحينئذ،الفائقةالإلهةالطبيعةعنقياسوبحلمختلفهوالذي

!وسيلةالبشريةالطبيعةاستخدمجذاولائقةححيمةوبطريقةتقذس.قدأنه

لهاأنإذ،الإليةالطبيعةبواسطةأيالآببواسطةئقذسها(ي)1يتقذسكي

التقديس.عليالقدرةوحدها

عهئمبزماأوالالهبةالحباةضركةبهناإذداحلنافيالقلمىالروحعكلحفيفةعلياثديدبهبرلىقيكررها

طيعةانيمنيلارهذا4(:ابط)2لالرصبطرسمعفشايقرلكماالالهيةالطيةضركاءنصربالادانصاالآباء

اتجئنعصةحبينالكههاللهصررةحسبالمخلوقالانسانانللحاشاالالهبةالطبيعةإلمطتتطرلالاسان

)23(.رنموهامى28صاراحمع.والفداسةالبرحياةأىالأبديةالحياة!الاشزاك

.:4118يوحا

بانتغلموالتىالافيالويهتنكرالتيالآراءالنالوث"،حول"حواركتابهشالجزءهذافيفاكرل!.قيدحض

الروحيفعلهمانفههوالابنيمعلهطادعلىردهويبنىا!وهر،ل!لهمسابرغرأنهأي،القدسالروحمنأقلالابن

بالمنهجالقديدكيردىتائرالواضحومنحارحمه"مندهياتولمروحههوالقدس"الروحانإلطذدلثويحيلالقدس

القدسالروحألوهيةعندفاعهسياقفيولالخديدالثالوثأتانبمعندفاعهفيأثايوس.قاتبهالذيالدفاعي

القدسالروحاتاسيوس.قفعند.عك!ةلطريقةولكناالاسمناتلالفدسالروحإنيدعونقنلمزاعموتفيده

يذكرينصا92ص.الالقالمرحع.القدسالروحرسانلالال!"عنغريئايكردأنكلكرلاللحليقةالتنى)رممنحالذي

وفي؟"القدسالروحم!أتلالأل!ايكودكيصالالهةالطبيعةشركاءولصيرالقدسالروحلقل"وطالماهاكيرل!.ق

روحيدعىما"كثيراالروحالىعليهالفدسالررحوحلولالمسيحسرديةعلىتعبفهفي.كيرل!قيدكرآخرموضع

68.صالسالق،المرحعلوقا،إنجيلتمميربالإلن".حاصلكنهالآ!منبنثقأنهرغمالميح
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لممدلال!للط!أالنالث!نحالااحا

الآب؟منوسلطانهومجدهعظمتهيستمدالإبنهل2+

ضروريأمرهوولاالإطلاقعليالح!مةمنليسلأنهمعك.اتفقارميا:

أنهمغير.بالصوابتتحفمأنكمنبالرغم،المطوتةالأحاديثالينلجأأن

الفهبطبيعةتليقميزةهيالتقديسعليالقدرةأنطالماانهيقولونهذامع

نأيمنعناعائقأييوجدفلا،المهمةبهذهيقومالذيهووالإبن،الحقيقي

القههوفيمنبهذاقبلناولو.الطبيعةحسباللههوالإبنأنوضوحب!لنعترف

،الصالحاتمنشيءأيفيبالمزةنقصأيلديهي!ونفلن،الطبيعةحسب

ينقصهاطبيعتهأنقولىحسباللههوالذيالإبنئظهرأنإذنالداعيفما

الآث،"أيقا:قائلأالسماويالآبمزةناديقدفالإبن؟والسلطةوائملكالمجد

!لغفىشفطائاآغطيتةإذ،آيخضاانجئذيئقخذكائنذمخد.الساغةأتمتقذ

يئيرفوكآن:ي!ا؟ببالخياةهيئؤهذ؟.آغطيتةفنل!لآبديةخياةليغطيئتج!متد

الأزضيى.غقىمجذتلثآنا.آزشفتةالل!ياتممييخؤي!مئوغؤخذلثالخقيقيئالإلةأتتآ

مجئذالآثآئهاآئتافخذييؤالآنآ!قفتة.قذلآغقلآغطيتنيالذيالغقل

يلثاسيىاشقذآظقزلت"آنا.انغالغ!ؤدبقئلمجنذلثلي!انائدتيبائجدذاتلث

!لآقك.خمطواؤقذ،ليؤآغطئتفغلذتحائواائغاتيم.منآغطيتنيالذين

آغطيتنيالذيائلآتملآن،مجئدكمنفؤآغطيتنيفا!لآنغيفواؤالآن

آتتآئكؤآقئوا،مجئدكمقخزنجتاآئييقيئاؤغيفواصقبفوافغ،آغطيئفغقذ

آزشفتني"95.

قائلأ:بولسق.لسانعنالرسلسفرصأعمالفي!تبقدلوقاق.أن!ما

آتتئم،ضقنئفوةالذي،هذايشوغتجقل.6اللهآنإشزائيلتيمتجميغيقيئا"ففيغقغ

والسلطةالمجددائفاالإبنيعطيالآبأنمنإذنتخقضثهل6.ؤق!مييخاإازئا

هذابمثلالنطقعليتجرأوالول!نفرح؟.ب!لهذايقبلالإبنوأن،الإلهة

17:108.بوحنا95

،الآياتلمضنصرصفيالواردةوالأفعالالكلماتبعضإليلالاسارةالالنألوهيةعليهحرمهمالمعارضونيركز06

لي!كدلكهوأنهمعرئأيسوعحمعلالدىهواللهادبمعى"حعل"لعليفسرونوهاحاطنا.تميزاإياهاممسرين

بعرح".هذايقلأيمثا"الاسإديقولرنكمالشيءاجتاجفيالاسأدكعنى"يعطي"!عل،كذلكالطيعةحب

36.:2اع61
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السا)سأالط!إ)

ممتازا!لامهوال!لامهذابأنالاعتقاديفضلونقنفهل،وبنيرهال!لام

والسوء؟الشرعنبعيدينهم

أقولوأنا.المقدسال!تابغلمناه!ذامحارئا"62الشجاع"ليصرحيرلس:

الذيوهوفيناالعاملهوالفهلأن،هذهالمعاندينأف!اراواجهأنينبغيإنه

أنهغير.الحقنحوالإتقياءىف!رهـلقود،ألسنتناعليال!لماتيضع

الأموراليويهربواالمستقيمالطرلقعنفينحرفواالمعاندينيقنعآخرأمريوجد

.والفاسدةالقبيحة

الأمر؟هذاهووما:إرميا

إليهىيشيرالذيالوقتاعتباريتحاشون.أعتقدماعلي-أنهمهوحيرلس:

63،لنابالنسبةغيرمفيدةالوقتهذامعرفة!انتلو!مااالأحداثهذهمن

إنسائا،يصرلمالكلمةأنلولأنه.وأقوالهمتفحيرهمجنونئظهرونوه!ذا

والدقةالوقتاعتبارعننتغاضيأنالمم!نمنل!ان،بيننايحللمأنهولو

حديثهممثلالوحيد.الإبنعنقيلمابأزمنةمبالينغيراالأحداثرصدفي

فيوالشريك6شيءا!لالآبخلقبهوالذيالآبمجدبهاءهوالذيالإبنعن

الجلدوقيلطبيعتهحسبلمتأإنهوقولهموغيرالملموسغيرالمرئيمعهالربوبية

الموتقبلوانهجنبهجؤوالحربةورجفيهيذيهالمساميرفيوجراحاتظهرهعلي

شزأ.الأمورأ!ثرهوالذي

لأنه،البشزيةطبيعتهفيحدثتأنهاعليتذلالأمورهذه!لإنإرميا:

الجسد.في!انعندماتألم

يخزى!يعليهوقعقدالألمإننقولالا؟صديقيياتقولماذاحيرلس:

؟مجدهعنويتخقىالإبن

"65بالخزيفشتهيئاالضييمت"اختقليقولالرسولبولسلأن،نعمإرميا:

ا)س(.4:ابرفي!6

سقفدإدالمفدس،الكتاباحداثمنكلإيهلثرالدىالوفتاعنارمدأعلىكيرل!.قثددأحرممطمزة63

)23(.رقمهامق28،صاانطر.ذلسالمداهداصالحديث
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ل!ا!هرلل!بطاالثالنونحالحا"

ؤنجهىتجغفتيذلكآخجل.لآ"يذلكإشعياءلسانعليالوحييقولوأيضا

يبززيخي"66.اقذيفؤقيىلمثآخزى.لآأثيؤغزفث!الضؤاني

اسميانهنفسهفظهزاالموتغالئاالجسداقامهل،ليقلل!نحيرلس:

ولوحتىالفهمنالمولودالقهب!ونهأومثلناإنسانبصفتهوالفسادالموتمن

الجسد؟فيظقزقد!ان

الله.منؤيذلأنه،بالطبعالفههوب!ونهإرمما:

التاليةالأيامفياختفتقدوإذلالهاالآلامتلكخزيفإنوبالتالي!يرلس:

المهينالموتمنيهربلمالقيامةقبلأنهمعبالقيامةتمخدوالأبن،لحدوثها

بإرادته.تواضعانهبسببوالمذل

الآب.منالمجدهذاعليحصلقدالإبنانيقالل!نارميا:

هوإنهمع-إنسائاصارفعندمامعك.وسأتفق،صديقيياصحيححيرلس:

أعطيأنهأي،بحياتهجسدهواحيابنفسهالموتذخزفقد-67الآبوقؤةحمة

لأنبأقنومه.خاصةطبيعة.مابطريقة-صارتالتي)البشرية(للطبيعةالحياة

،الموتعلييعلوأنهالترابيالجسداظهاروعليالحياةأعطاءعليالقدرة

منأيتخصلاالقدرةهذء،جسديدعيطالما،يسوعجسد!انلوحتى

للمرءيم!نل!ن.الإلهةالطبيعةفقطالأ،الوجوداليجاءتالتيالمخلوقات

يقالأنهمنالرغمعلي،جسدء68أقامقدالإبنان!يفسهولةيىب!ليرأن

.الاسألامعننموءةهذه8.:5،7.إش

.42:ااكوالظر63

ذخرفدالال!بادالففرةهذهلدايةفي.كرلىقدكرهالذىالمعنينفىيعطيحده"أقامتد"الابنإنتحبير68

وماالخماثمىتبادليسىوماالأتومىالأتحادمفهوميوضحالىالتمبير!نوهذينبجاته"حمسدهوأحيانجفهالموت

لرئا.حذاكانلأنهذاقاالرطيعةمنلكوله(الكلمة)جسد"فالجدتانلأ:اتاصيوس.قعهعبزانجق

النركائريمرتارلابدكانلذلكللصرتتابلأكانيالهلكى.فريدةكمحزةفقطعذراءمنأيخذقدكارن.حتى

حكالذىاللهكلمةببىبلطيةمحسىالذىللفسادخاضفايعدلمف!نهبالكلمةاتحادهبفضلأنهغبر.لطراته

الآبائه،للدراصاتايارثودكىالمركزفتس،مرلىسحورسدترحمة،الكلعةتحصبه".يلحقاالفادف!رفيه

والطريفةاسالمولودشفاءمعحرةعلى.كيرل!قبعثقيرحنالأمحيلضرحهباقولى62.ص0،2/4فصل6،ط

ويرى،ايأعميعينىبالطينوطليطاالقلوعنعالأرضعلىتملعدمااياعحيعينىتفتيحالميحكااحركطالتى

وبكلبرىالىللؤ)ركلكى:لقولهالحفبقةهذهص.كيرل!قئمتروهناالحانمىنجادلبعحيةيعرفماأيصئالبها

واهصموالمشحجدأدنومى"لألا:ميقولتمملباكريترصلثمحده"اقامقدالابىانكيص!ولة

هوجدهادلحلنع!ولذلك،الكلصةتوةتوحدكلوب،الحيالالهكلمةوم!كنهيكلهوإنهحيت،للحباة

منايأرملةوحيدأتامحيصاألهوكصا.الحقبقىالورلالطيةهوالذىدلكحدهولأنهلنرر""مصدرايضئا

بريدها-التيالأضياءيتحمكلأنمقادإلهرعمفم"أفوللكالا!"إيهاتاثلأبامرهادكحردبكيفلمف!له،الموت
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السا!!أالع!"

الآبعنبطرسالرسولقولخلالمنوذلكالقيامةهذهوهبهقدالآبان

نإخئى،قخذاؤآغطاةالآفؤاتمنآقاقةافذيبالفيمائؤمئوني!افذينآتئغ9

"اتفضوالليهودنفسهالإبنقولخلالومن196الفيمافيفقاؤرتجاءئحغإيقات!غ

معبالجسدماتفقد،!إنسانلأنهأقيفة!.7.آئامثلآثةؤ!ؤ،ال!خلهذا

بقدرةالأمواتمنقاموقد،الطبيعةحسبالخياةفهواللههوبحونهأنه

البشريةطبيعتهحيثمنمثلنا!ان)نهمع،عنهئعبزلاوفعلموصوفةغير

بهونؤمنالجسد.خارجوهوليس،الآبمنبالتأحيدئمخدفهووبالتالي

صارعندمال!ن،المجدلهذااحتياجفيهوليسلأنه،الهمنالههو!ونه

اللائقةالأفعالتلكمثلعليالقدرة-طبيعتهحسب-يملكلاو!إنسانإنساتا

والتي،عنهائعبزلاالتيالمعونةوهذهالقدرةهذه-ماوبطرلقة-قبلفإنه،بالفه

ئمخذالإبنإنغير.البشريةللطبيعةالكلمةمنمعونةانهاعليتفهمأنيم!ن

العالمفيونشأتجستدقدالإبن!انولوحتىالقدرةئحليآبهولأنهالآب

آغطيتنيالذيافغقلالآزضيى.غقىقخذئك"آناقال:لهذالأنه7.االناسبين

سلطآنتبطلانأردتانت،الآب!أيها:يقولو!أنهآ!قفتة(72.قذلآغضل

فقطل!ن،يتممهانانسانيستطيعلاالعملهذاإنغير،الصارمالموت

)تمامفينجحئاقدفلهذامنهااتيتقدولأني،ا!لغلوبةغيرالمحتيةطبيعتك

الأعمال)تمامعليالقدرةبالمزةأفقدلملأني73،منيأنتأردتهالذيالعمل

لبور""مصدرهوايفاحدهالىمعلئاتجفله،يطليف!نه(أعصي)المولودالحالةهذهفيأيصئالكهكلط،-بواسطة

نصحيد.ترحمة!وحنا،إبجلضرحالحقمى".الررحدمصدرهرلأنه.ابيطةاللمةهدهكلولركارحتى

67..ص،الأولالمحلد900،2القاهرة،الآبانيةللدراصاتالأرثوكيالمركزوأخرور،الثمهيدعد

.2ا:اابط93

.2:91يو.

والبشر،اللهبينتوسطةطبيعةتكونأن!ككنلاطبيعتهوأنالالنالوهيهكأكيرل!.قدافعأخرموضعفي31

عنهتقالأياتوهناكالتح!دفلالوحيدالاب!تحمىالآياتأهذهإنقائلأالمقدسالكتابمنأياتواشخدم

يحلصهأنللقادروتضرعاتطباتودموعضديدبصراخقذمإدحده،ايام!"الذىالحسدفيمثلامولودوهو

يجبحمهةفمن،الأسصللكلامطريقتان"هاكبقرلهالآيةهذهكيرلى.قويوضح:7-8.(هع!"الموتمن

لرمضانو!بهبئلا.عارلألهبخصاماكللهننىاخرىحمهةومن،اللههربكونهللهماكللهلصاد

الجصالحقمةنصفجولاصويححصللصعالطالحقيقيالفهمينمىهذالأنالأمورهذهبينتمييزوعدمحلطكل

.12صالطرالألهى".

اعطينيالذىالعمل.الأرضعلىمجدتك"اناتائلأللآ!وطلةالميحصلاةممنيبالتفصلكيرلص.قيسمرح73
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ل!لممهللقالطمأالثالثلأنحالحلأا)

إنيومع.بشرتةطبيعةاتخذتأنيبسبب،القدرةبنفسأنتتعملهاالتيعينها

اذنعينها.قدرتكأملكفإنيجوهركمناتيتقدإنيبسببل!ن)نسان

المحيئيوفعلكقدرتكليأنالآ،مجدليليس!إنسانانالأنيأنتمجذني

إ.الموتيعلوأنه-توصفلاوبطرلقة-بهأناالمتحد)الجسد(74اله!لواظهرت

يمل!همالمو!رامةمجذايأخذانيطلبلمأنهبوضوحنتبئنانويمحن

الذييائخدذاتكمجئذالآتآئهاآئتقخذييؤالآن9للآبقاللأنه،قبلمن

منذالدائمالمجدلهكانالزبلأن.ائغاتبمإ75!ؤلبقنلمجئذذلي!ان

بشرئتنا،مستوياليتنازلعندماالمجدهذامنذاتهاخليل!نه،الأزل

عنب!لماتفقئزا.طبيعتهحسبالأزلمنذلهالذيمجدهيستردالآنوهو

الضروريومنالتجسد.لتدبيرأياهاناسئاالآممنصاحبهاوماالأخلاءعملية

والأخلاء،التجشدأحداثفيهاوقعتالتي76الزمتيةالفترةنعرفانإذنجذا

:،(17)برا"العاكولىقبلعندكلىكانالديبالمحدداتكعندالآبأيهاأنتمحدلىوالأنكصته.تدلأعكل

منذانهأخليتخدع!دماوالهالجوهرفيللآ!وماواتهالابنالويهصضخأيوحناإبجلشرحهسياق!ودلك

صنفهمهاف!لاك!نار،الفقرةهذهلطتكفمإنهلاعنار"إذا:يخقولالايىطميعنهحصانصيفتقدأندوناحلا

معنيلهاالفقرةادفحد،الإلهيالمحمجذيتاطاإنالأخرىالجهةمنولكنقبل،بناعطيناهالديلالمعنى

معبسلاياو،لهلاكعد،لهأعطاهالذىالعكلأكحلجنصاإباهاللهمحذإلهنقولذصإداالثريةالطيعةيموق

فيهيالنيالمخلوتاتكلوطيةطبيفماوضاعهفيالكلرثيطهرلكيللضرورةحدثهذالكىالحادم،معالي

بالحرينقولونحنوالملالكةالثرلميصهونحفوعالالهةالأوامروطاعةالعبدواحاتتتصيملأدالصبد.وضع

"وحيساتائلأضرحهويتابع،3.!صالنال!المجلدحئا".فدائامهصةأكمل،وحكصتهالا!فؤةهوإذالربإن

غبرالأصلبة،واخدكرامنه،الخاصمجدهإلميرحعف!نه،الملالطكايتهاإلطالعحيةفدائاخطةوبدعتالمملأكمل

كلكلاوكالهويطلبإلساينه،يهابمابحبصلاتهضكل!يغفانهالريالئكللابئاكولهبسبأنه

لكلالالهيبالمجدمتوشخا،كالىالآليالذمنإلههوانهفرعم.اللهمنالأشاءكلينالالانسانلأن،الكرامةهده

السبولهدالفهالوضيعالجدمذاباتخاذه.ساكعني.المجدمذاانفصلأحملاتجسدهفزةفيلك!ه،الكلمةمعني

.31هصالالقالمرحعك!نان".الكلامجمداقكلضالهيكناوكانهالمجديطل!فهو

رحاءادوسقالكبةأباءنمرصرردكثيزاوصضهو"هيكل"لانهالكلصةبهاتحدالدىالجدوض!

الطيةحعلف!نهبالحريبلمحتفا،لمسهيجعلافإلهالصليبعليحتى"ياله:يقولإداثايوسق.كتالات

الجسدأنفبهاظهرالدىبالقدرإلآمتثا،طويلأوتثايظلحدههبكلتذعاذلكولعدحالفها،!صورتضهد

أيصئاانطر.ا26:لصلالابق،مرحع،الكلمةتحثداثالت".الوموحالاأتامهثمله،الموتباحتكاكمات

الكلمةغلةعنالحديثعند"الهبكل"تعيماستحدامعلى.كيرل!قحرصهناوللاحظ.34:الحصلل!8:3،

الكلمة.تح!ديهابهلطاثاصيرس.قبهعئمماهكذاقمغاالموتعليوانتصاره

.:ها7يوحنا

هذهصاحصلماالصحيحوالتفسيرللفهمضرورىامروالأخلاءالتح!دأحداثفيهاوقعتالتيالزيخةالفزةمعرظ

ويوضتحالنصز!هدابدير.كيرل!،تادنحدلداالجوكطالأمرلهذااهتصانايعطوااالهراطفةأدكيرالأحدات.

المقميمالطريقعنومجيدولىدلكيمعلوداهمإدرحوةبنصالمقدسةللكتصنلحاأنيح!"لالقولهالسبي!نتائحه

ولابمئالاسحر!الآويعقماعبائوحىالملوكيللطربقاناعايما!كلئا،أوبسازاسراءالتطز!إلطبصلواحنى

-آياتصأييمحصواالىدولىلاهوائهمللالقادالمسهمبزكولىالسصبرةففدالىلسصأفمكب!ولنلاحظبازا.
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سالسافىا)اال!ا

يطلبلمالذيالمجدربهوب!ونهفيهيظفروالذيلتجسدهالسابقوالوقت

الفه.هوب!ونهله!انالمجدلأنيتمخدانفيه

والذينالعالمفيهمالذينالناسمنبعضاالآبيقبل!يفل!نإرميا:

تحائوا.ائغاتيمجمنآغطيتنيالذينبلتاسيىاشفكآطقزت"أتاللآبقاللأجلهم

!لآقك"77.خفطواؤقذ،ليؤأغطيتفغلك

غيرلكتبدوربماالتيالأف!ارمنبعضاأخريمزةلكسأقولحيرلس:

الرغمعلي،ذاتهأخليقدعبتاانهتقولأنفيم!ن.الخليقةببدءتتعلقمألوفة

لولأنهللاب.والمماثلالمساويوهومئا!واحدصارقدالوحيدالإبنأنمن

أنهيعنيفهذا،الآبمنل!مبقبولهآخرلنعليليتممئلطالحاجةلديه!انت

يأتيالذيبالمجديتحفىيجعلهللإبنجديدشيء-طبيعيوهذا-أضيفقد

ذلك.قبلعليه!انمماأفضلوضعنحوالنعمةتقودهماوبطرلقةالآبمن

نأيم!نأيناوالإخلاء؟عننت!لمآننستطيعفهل!ذلكالأمر!انفإن

لهي!نلممماشيئاي!تسبنراه-عامةوبصفة-اننالو،الإخلاءهذانتبتن

تجشده؟لفعل!مقابلي!تسبهاالأخرينعليسلطةوأي،الطبيعةحسب

.تقول!مافعلأ:إرميا

عنيقولعندمابالحقينطقلايوحناالح!يمأنسأتضورأيضاحيرلس:

قدمالهيحون!يفلأنه781.تقتفةنغؤخاضتةتجاء،خاضتيما"إلى:الإبن

ل!اعددلااجيالقضتقدبالتأ!يدأنهمعآخر؟بواسطةفقطالآنأغطي

وصارالناسمنبعضاقيلقد!انلووأيضاالآب.الفهمعأزليئهووالإبن

منسأتف!نفإني!م!افأةجديذاشيئاه!ذاا!تسبقدأنهواضخا

وضعهمناسمي!انالفهلكلمةبالنسبةهوالتجشدأنبغيرترددالقول

.2.-اصأانطرلما".لةادلعدعهننحذتالمقدسةالكتص-

.1706يرحا77

الالنالوههعندفاعهفيكرلر.قألىنلاحطفإناالجدتيةافالرث"حول"حواركتابلطبيحةلطزااا:يوا38

الثالوت،منالثاكالأقوميخمى!باالبلعبدةضرحهلتديم.يرحاإنحبلمنوأغبها.الآياتلعضب!تحدم

لبرمر"حاصة"لهعارتدتحدهحالالأساكالىلرالهمرصخأالباثهدادالآبةهدهنرحهامحدهلدا

"ضرحكتالهفينجدهيصاالتحد.معيتعقلاوهدادلك،قللهيكنلمضيناحبقدالههدامعى!إدالر

ضرحالطر.نحدهوحالنلضعهءاللهنفاللاطارلطوثرحهاروحنالعذالصهاالآيةهدهبعطىبوحا"إمجيل

.13.-ا92صالأولالمحلد،سابقمرحعيوحا،إيحل
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جمدلال!للالا!أالثالن!نثالا)حا

لأن.للآبمساوئاالأولالوضعهذافي!انولوحتىالتجشد()قبلالأول

فالإبنإذن.يقارنلامجدجؤاياهجاعلأعالتايرفعه-تري!ما-الآب

منتجستدإنهأيضئايقالو!يفبه.خاص!نصرتجسدهتدبيرجعلقد

قدجسدهبموت!انإنالجميعحياةعن08فدئةصار!يفاو93اجلنا

؟القدممنذله!انالذيمجدهافتدي

سيء.اتجاهفيانحرفقدحديئناغيرأن،جذارائعبش!لت!لمت:إرميا

يتحاشوالننهمأتظنأنكام.هؤلاءفيهيتناقشماأمامكعرضتلقد:حيرلس

الأزمنةعنالبحثيتجنبونوهملأنهم؟المشينةالأف!ارهذهبمثلالحديث

الحقائق.قلبعليتعؤدواقدفإنهمالأمور،تلكفيهاحدثتالتيوالأوقات

وان،للكلمةجملا!انال!لانيف!رواأنالمفضلمني!ونلاو!يف

الوجوداليأحضرهاقدقنلمجدخاضعةهيالوجوداليجاءقن!لطبيعة

فل!الهذا،السليمالتف!يرعنأنحرفالبشريالجنسلأنل!ن؟العدممن

وآمنواأقتنعواالوقتمروربعدول!نأجلنا.منتجسدعندماالكلمةيقبلوا

لأنه،قبلهمفقدالساميةالأموريتعفمواإنأرادواولأنهم،تزهتحتووضعهم

ؤقنالآزضيىغقىؤقنالشقاءجؤمقنز!تة!ليشوغباشيمتختؤل!ي9قال

)فيلبيالآب(،الفيمايجدزفيفؤائممييخيشوغأنيشالب!لفتنتتر!،الأزضيىتختة

الفهعندمنجاءقدإنهطالماللكلمةمفكهوشيء!لفإنبالتاليا(.ا-ا:.2

عندماإنسائاب!ونههذا!لقيلول!نهالآب.معالأشياء!ليضبطوهو

الفه.منالسلطانهذائعطيوانلابدعليناولتسقطيملكفقنمئلنا.صار

يأيأخذولم،الذاتيمجدهله()الإبناناذنتقولاننستطيعهلإرميا:

الآب؟اللهمنشيء

الثر.خلاصاحلمنتموأنه،الالهىالتدبوعملكللوصفالاكلالىفانونليأيضئانرددهايبرهذا93

خلاصنا.أحلمىالإلهىالتديرسرلاتماملالاكيد.كانبلالأبديمجدهيفتديكيبالحسد،الميحمرتيكنلم08

كانالذكطالحاطىالفكرمعالج!هىهاقضةلأدبالتفصيلالحميةهذهضرحدطيستفضلم.كيرلىقكانلىان

تحدكتالهيأبعارهابكلوضرحهاالقفبكدهتمائاانئغلقدكالىاثاسيوس.قانكيرالالن،الوهيهينكر

لانفافقدكادالحصيعفوقهواذكلمة"ولأدتائلأكبأنسبقهنا،كيرل!قإليهاضارلماعرعهودط.الكلصة

لحدممائلآحذالإتخادهوهكذا.كوتهالجيعدي!مرئياالجسيعحياةصفذيةالنزيةوإداتهالحاصيكلهيقذمأد

الفحاديعدوا،الأمواتمىالفيامةلوعدالفسادعدمالجصيعالىالفادعدماللهالنفإنجمم،ب!تحادهالبثرجع

المالق،المرحعحده".بواسطةبيموصكىحاءالذىالكلمةبشبالرعليسلطادأىلهلالموتالمعلي

37:7.فصل25/3،فصلايض!اأنظر9/2،فصل



سألسا،ا"الط!

،هذايذ!رالممدسال!مابلأن،المجدورثالفههوإنهطالما،نعم!مرلس:

إيفانت!غي!نلآ،إخؤتي"ياه!ذاالمخفصتلميذيعقوبيقولوبإلفعل

ائخاتاة"81.!ؤ،ائخبزث،ائمديميحيممئوغزبنا

الآب؟بمجدعلاقتهفيالإبنمجدهوماإذنإرميا:

نقولأوضحبطريقةأوأزيد.ولاأقللاالآبمجدهوالإبنمجد)نحيرلس:

لابطرلقةيشع(الإبن)أيلأنهالآبوقدرةح!مةمثلمثلهالإبنمجدإن

جاءقدالتيالطبيعةتلكذاتهفيمظهزاؤلده.الذيذاكجوهرمنتوصف

تشابهوفي82،ساطعجوهرمنالصادراللامعوالضوءالشمسشعاعمثلمنها

مثلماتمافاالإبنئذركالجوهر(حيث)من(-وتطابقالأقنومحيث)منمطلق

-ايمقو!2:

كيرل!.قيمتخدمالآب،مجدهومجدهأنبهفالجوهر!للأبوماوانه،الإبنالوهبهحقيقةعلىلتاكبد!8

الابنف!ن،والابنالآبحموهروحدةببلأنهوذلك،ساطعحوهرمنالصادراللامعوالضؤالئصلئيه

يثحالدىالنورضحاع"إن:فيقولالثببهلضى.كيرلىقيتخدمأخرموضعوفيالآ*.طيعةدانه!ئظير

وبنرح82.صالظرثرق".الدىالورحومرمعرلةخارحة،نوحدالنيللكاناتبعطىالدىمرما،-س

رأمشرنجكلالحواسعليالنورهذايخرقأنطريقع!"تمإكافانلأفبتالعالممرفةهذهتتم.كرل!كيفق

مامنها،في3الصادروالثعاعالئصتئكألىغرالالق،المرحعما".بطريقةالأجسادوبينبينهاتصالمجدثآلى

الآ!حوهرشرقة19وولادتهالأبنحقيةلايضاحبالطع.كيرل!ق3والكنيةألاءبوا!ةيتخدمكان

الضطيعةوليه!منالأ"لاحد:أحرموصعقكيرل!.قيخقولمه،ولادتهزغئمالآبعنالفصالهوعدم

تغيزمنفبهايحدثوماالريةالولادةممالاةلطقالىككنلاممها.يحرحالذىوالعاع

الورضعاعالحاصةطيقهايتمتلكفالشومكذا.اشماعهرغمفيهاكاننوهرالصمنالحاعحروحعلي

نمهاالضلاالمعضيفكروأحيائا.بحاصةدرادةلهالىمنهاخروحهبعديدوولكمهعنها،يمصللاالدكط

يمصل(ندونالعاعيخرحالجوهرومنالعاعيرحدالجوهرمذافميحوهرها.يتخيلوااديظيعونلاولكنهم

والمضحكالبثفمنولهذاخارحمها.إلميالئصصيخرجالماعالىإد.عهشيزألهإلآالجوهر،عنالعاع

وطيمحكيئاإنسائاادأعمدولامتاحزا.يجىءمنهاالحارجالئعاعوكانالثعاعمناقدمالصإننتصؤرأن

الذىوهوممها،مرجوذاالنررتمتلكلاأفاببموحودةغيرالشىأدمفاهايصزرمهذاهكذا.يفكرالعقل

مها،الصادروالعاعالثىتهأثاسيوس.قاسنحدمادسبق82.كصاصالطرموحودة".اهاندركيحعلا

ولبىالورهوالنعاع)،إلى:لحبفولللآ!رمنتأنالئالبروالهالابحوهرمنرلة19وولادنهالإب!الوهبهصللدماع

هذاومثلالنورمىداقيمولودكلىهوبلالور،معاثماكةعنناتجهرولاآحرلورهوولاالشر،لعدثائا

ألىإلآانهانماوالعاعالنصرألىلرعملوراد،بوحدإلهبفولاداحدبظعولاواحدلورلالصرورةهوالمولرد

للدراساتالأرثومحسيالمركرريوسير،19ضدالثالثةالمفالةواحد".هواياضاءكللئاعهببرالذيالفس!نور

عندفاعهسياقوفيالئالوثحولالسعالحواراتهذهمنالثالثالحوارولط.4فصل.ا499القاهرةالالانية،

والم!الورثلمخدئاهذايكرونالذينعلي.كبرل!قيردتمائا،الآلصاللهمثلمنرعهولىالهالالنألوهيه

مدذعنتدالآبإدكلحةحكصاءل!مميرعصودالدي!بحصيقولانلالمزةاللالقعيرسأنه"اكقدألحيقول

كارفلر،اللههوولهمثزعهوالطيةمجصالإبىإنيرمونلادلكوسعئثزع،.كيؤتدهالدىولرضاءالداية

بدلكيسحلماحديأنمالفزةالصاضحةنوريدحلهأالكنيصلالفبا!وملىءمعتمصعيرمزلهاك

كادولوالمكاد،لهذالالنبةعادىكيربنورالمكانواضاءالظلاموطردماشرةالصوردخلالمزةمذهمرورولعد

إليبدحل.كيوتدتهالتىالش!س-حاءتدإنهونالحدثمماينحودلمنلحكيالحكصاءلادالورلهدا

تدالنررمداي!سداناحديقبلهلهدافعدكل،الطلاميادةغتكالواقندانمبفرحئمزحكيالمكاندلك

.121صالظرمرة؟".ياولالصغوالمنزلمذاليدخلحينمزةلأولالنورطيةاشخدم



ل!جممللقاب!الثالنانثالح!اا

ؤتده.قدالذيالآب

منبآياتمستشهذاهؤلاءيؤمنبماذالناتقولأنإذنتستطيعهلإرميا:

؟المقدسالتاب

أجمعانأستطيعحتىالجهدمنقليلاليبالتأ!يدالأمرسيحتاجحيرلس:

أنا"يذلكقائلأأفسسلأهلي!تببولسفالقديس.القديسينشهاداتلك

"83.ائقذيمميينتجميعنخؤؤقختت!غ،يشوغبالزثيإيقاي!غشمغثقذإذآيضا

مقذفاالمجدابووإنهالمسيحأبوأنهمباشرةالآبالفهيدعوأنهتلاحظأنتإذن

وفيالآب.مجدمقابلفيانماآخرشيء!أنهلاالمسيح.إعتقد!ما-لنا

!قا،قشودتيؤخ!الزتمخذتاظيرينجميغا"ؤنخن:يقولآخرموضع

الزثمن!ضامخلإ،إلىمجبمنغييقا،الصموزةتفلثإلىتتغيز،مرآةجؤ

حسبهوالذي"85يشوغؤفق!الإيقالبزئي!بىلىإ"تاظيرينوايضا،"84الروح

صورتهعلينحننت!ثت!لوالذي،آلآبأعني،الحقيقيالربمجد-الطبيعة

!انأنهومع-أيضابطرسق.أن!ما.القدسالروحبواسطةبالتقديس

الإيمانبواسطةالبزإلياليهوديةالعبادةمنئقلواالذينالتلاميذبينمتقيزا

ل!نناؤقبتقذالإل!ثةقذزتةأن"!قاقائلآاليهودخاطبانهإلأ،بالمسيح

"86.ؤائفصتيقةبائمخل!ذغاناالذيبقغيرقة،ؤالئقؤىيفخياةفؤقا

87،الآبنعرف!يدعينابواسطتهالذيالآبمجدهوذاتهالإبنفمادامإذا

ي!اليهتضافللإبنعطيةهوالآبمجدإنويقوليتجراالذيهوفقن

يضيفإنعنهغرلببمجديستطيعالذيهوقنلأن؟عليههوماعليي!ون

ايتجرأوأنالبعضيستطيعالطريقةبنفسانهتعتقدلاربماأمالآب؟لمجدتألفا

فيالإبنيمل!هاالتيالقدرةوإنآخرمناشتمدتقدالآبح!مةإنولقولوا

وإنعنه؟غريبةهيبهايفتخرالتيالح!مةوإنآخرمنا!تسبهاقدطبيعته

المحد...".الوالمبحبسوعرلاإلهبعطبكم"كي1،17ه.الس!ا83

.3:18كو812

:2.ا2عص8

:3.الطرس862

)6(.رقموهاش277،عىالظرفل،مرإليهاشارأدصبقما.كيرلىقبكرر87
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لطألسافىا"الط!

عسهوبمايغلمونالذينهؤلاء88يغرشاألن،ال!لامهذابمثلسحرونا

وب!ل-!ثيرلأثباتهوقيلما!انفلوالمعؤجة؟الأمورهذهمنأيعنذلك

وسأصمتحسنذلكفسيحون،للآبالذيعينهالمجدهوالإبنأن-وضوح

المزاميرالذيسفرأمامكضعفسأ-اعتقد!ما-أخريلشهاداتأحتجتإنأما

اشتيقطتإذاأشبغفبائبزآتطزؤنجقذ.آتا،آقاالمؤمنين!لهىالآبعنيقول

أتيالذيغيرالكلمةجوهرهوختمالآبصورةي!ونأنيم!نوقنيشتهذ"98

الخليقة؟!لتتإلقبمجدهلأن،البشر.إبينالآبئعزفبواسطتهالذي-منه

مخدجمنالأزضيى!لقتفلأآناخي"ؤل!نقائلأ:لموسيصرخفقدولهذا

داودأيضاقالولهذاالآب.غيرفناطرلقهوعنال!ليملأالمسيحلأن9.الزلأ"ا

"آلذيقائلألناظهرفإنهوبالفعلبقخب؟."29ئزىضفيؤقالزلثتنى"إذاالنبي

الآت"39.زآىفقذزآني

ناسيجب،بالفعلالآبالفهمجدهوالإبن!انلو،إذنوبالتاليإرميا:

بأيوليستمافاالآبمثلمثلهال!لوملكرلتهوالطبيعةحسبي!ون

فشخثققذآنا"آقاالمرنمبلسانأيضايقولإذنلماذال!ن.أخريطريقة

صارقدأنهلنايؤ!دالح!يموالتلميذفذشي"49،تجتلضفيؤنغقىقي!ي

الكشة.ألاءبفصد"

.اه:17مز

مه،أثيالدىوكلت،الا!وحتمصورةفهوالوهينهوثتوحدهالالنكيرماعلىاخرممطلمزةكيرل!قثذد9

276.صأنطرتجلمنافلاثالأمررمذهكيرلس.قحددالىوسقالرلينالآبئعزفبواصطتهالذىوهو

.21:ا4عدد!9

.؟16ا20مر

هوليرهناالميحإليهثيرا"ماإلىكيرلس،قيفولكماألهإدالجمذيةلالمينلتهاالرؤيا:!.ا4يوحنا13

ينظرأديتحصلأدإلسادلأىيمكىولااالحديةلاليودئرىأنيمكنلاالالهيةالطبيعةلأد.الحذيةالرؤية

ليرالابنا"إدكادهويقولهادكيرلى،ق!يدوما....(،(مراه"يكماعامضةبطريفةالآلىئدركالدىداك

وإن،اللههوداضاولالحقيقةلطيعتهالهاممي،عليههومامجصيكولىمهلولادتهلكيدات،الآ!اللهحوهرمى

بالورلوكانيصىءكماألهحىلالطية،لهأصلأتكىلمدالهعلىملامحإصافةكحزدوممحدأضاصارقدكالى

الحقفي،الآ!مثالانهعلىدانشايطهرلماالطبعي،كالهلشصولب!،لهالمسوحةالأمجادصعليهالمعك!

دايلزمبل،حيقىصىلاىمولرذاحنىأولطبت،الابكودأديمكنلاالحالةهذهففىلته،المنغيرةعيررالصرر

لاالآلصإدالكلامهداعلىالمرامقةحالةمنويغ:دقلالسةالوضعهدامثلفيكانئاأومئلامحلرئاكائئايكرن

حرحابطا"(ع!ألرلاإنهئحصضلصاولالثهلالارادةأناففطبكودلل،ولالطبةلالحفب!ةأئابكولىألىبمكى

.10061ه!ص،م2102الثالىالمحلدالابق،المرجعيوحا،إمحل

)س(.:26مزا!
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جم!لسللقايمأالثالث!ح!لىحا"

ضميخ؟قدوانهرئا

تخبطبدونبالصوابستجاوبنيهل،المحبوبصديقيياوبالتاليحيرلس:

شيء؟عنأسألكأنأردتلو

أرفض؟و!يف:إرميا

مابطريقةولصبحوسيادةشلطةلنواليدعىقنأننعتقدأنيجبألاحيرلس:

!ائن،يوجدلالأنهقبل؟منوسيادةشقطةلديهي!نلمانه،عليههوماخلاف

قبل.من!ان!ماويطلآخرشيءاليولتخول،عليههوماعليي!ون

لا.بالطبع:إرميا

وهل؟وسلطانهسيادته-فحره!احسب-الإبناستعادبالتحديدمتي:حيرلس

منهمنسمعأننحتاجلأننا؟والحرامةالمجديملكي!نلمالاستعادةهذهقبل

يريدوا.لموانحتىالزد

تجشده؟قبلمنحتىحدثهذاإنقالوالوسيحدثوماذا:إرميا

فيسيسترسلونبلسهولةب!لهذاسيقولونانهمأعرفإنيحيرلس:

ستقفالتيهيالحق!لمةغيران،اللائقةالحدودمنلأبعدهذهأف!ارهم

قدرةامتلكقدإنهيقولحينئذ،بينناوس!نإنسائاصارعندمالأنه.أمامهم

يقولأخريناحيةومن.والسيادةوالسلطةائملكأغطىقدأنهوطقراضافية

أتيالذيالكقمةغيرممئز،الآبالفهبواسطةومسيخارئآصارقدإنهتلميذه

!يفنعلمأنجهدأيبدوننستطيعأننا!ما.المصلوبالمسيحبلالآبمن

إلينستحضربأنوذلكبالجسدواتحادهتخشدهقبلحتىرتا!انالإبنأن

التالي.الأمر-سبقما!لمع-اذهاننا

الأمر؟هذاهووما:إرميا

59؟انساتاصارعندماالعبدش!لأخذ)نهيقالالاحيرلس:

بالفعل.:إرميا

لمالفه،منالمولودالكلمة)أقنوم(اننعيأنالضروريمنإذنحيرلس:

وفقوالسموالسيادةحالةفي!انل!نه،تجشدهقبل-العبدش!للهي!ن

2:7.فيلىالظر59
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اللطا)سأالط!"

العبد،ش!لفاتخذهحذايظهرأنييرذلمللبشرمحبتهوبسبب.طبيعته

نحونأنلابده!ذا،غيرالطبيعيالوضعهذافيلأجلنابإرادتهصارو!ما

ل!يلا،وتذللتنازللأنهطبيعتناتفوقأمورمنفعلهماعليشا!رلنله

نستطيع!يل!ن،الذاتيمجدهعنيتخفىانيجب!انضعهبتواأنهيظهر

بواسطتهنصعدأن،الأرضاسفلفيومطروحينضعففيؤجدناالذيننحن

عليل!ن،اعليهويخبرقنأنإطلاقايستطيعلااسفلهوقنلأن.أعليالي

الجهلفمنوبالتاليولسمو.يغلبققيتبعيقارنلابماأسفلهوقنالع!س

بلولأجلنا.معناهنايبقيأن،حالتنابسببفجبزا!انانهئطنانالعظيم

سيتحؤلازدراء!لإنونقولنفحرانوالحقالح!مةفمنالع!سعلي

الموتذاققدأنه!مالأنهالسمو.الفائقالمجدمنوسئهزميوصفلابهاءالي

بطبيعتههو)الإبن(أنهمعللموتخاضفا!انالجسدأنبسبب،69بالجسد

)الإلهة(طبيعتهتتأثرانودونالأوليحالتهاليالجسداقامقدوإنه،الحياة

التدبيرحسبإنهنقوله!ذااالموتسلطانحطمفإنهبالحريبل،اطلاقا

فإنهالرثوهو،الطبيعةحسبالفههولأنهلحنالعبد.ش!لفيصارقد

مهزوفاوصار،العبوديةخزيتلاشيوه!ذاللحزنمسئئا!انمااوقف

ل!ان!إنسانالأمواتبينبقيقد!انلووبالتالي.الأسنىمجدهأمام

،الحياةاعني،الأوليحالتهإليوإرتفعصعدأنهبمال!ن،العبيدبيناستمر

الواضحمنفإنه،انتصرقدبأنهالأنطباعالموتالتدبير-بحسب-أعطيأنبعد

لوقتولو-سمحانبعد.وسلطانهسيادتهسيطهرأنهبمعنيعملهسيحملأنه

وه!ذا.العبوديةقانونحسب،الغالبهوي!ونأناخلائهلتدبير-قصير

فمع،89الهمنالهوهو،79العرشجؤوشريهالمجدفيللآبمساوهوبينما

ليعهتعبزوما،الالهةطيقهحبالحياةهوالابنلأنالصيبعليالميحموتدالكيهةاطانهوهدا

أثناسيوس.قعبرأدصبقشاكلةوبكدحات.الأوليالفطعة.الناصةالساعةصلاة:الأحبةانظر.اليتورحيةصدوافا

حذالنفأخدلهقد.مانتغرأنهإدكلرت،أنالمصكنغومنكانالكلمةأن"طالمابقولهعينهالاكلانعن

فإلهلالجدل!نحادهالكلعنانأماإذاحنىالجبع،صنبابهالخاص،كحسدهبفذمهأدككنحنىللحوتنايلأ

تحتحباضجمبفاكلكالراالموتسخوئاالديىاوبكوبعنقإبي!أىالموتططانلهالدىداكلالموتييد..

63.ص0،612فصل،السابقالمرحمع.الكلصةتحشد1(".2:4)عصالعودية

)27(.رتمهاش!283،صألظرلفه(،الالهيالصش)عليالآباللهمعالجلي!هرأو79

الاكلاد.تانردتعبرحبحق،إلهمىحقإله89
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لط!تبيللفابسأالنالنانح!لا)حا

والأسمي.الفائقالمجدذلكإليمزةلأولإرتفعقدأنهماوبطريقةيظهرهذا

"99.يقذقيكقؤطئاغذاغكأآضغختىيمينيغق"انجي!مق:قائلأالآبدعاهولذلك

قد،بهاخاصةو!أنهاالموصوفةغيرالإليهةالطبيعةجعلتهاالتيالطاحكةلأن

ولا!إنسانشيئايفعللا!انالذيامخقصناقدميتحتبالفعلصارت

لأنهل!ن،جسذاصارقدلأنهالصعابعليالتغلبعليالقدرةلديه!انت

الإبنصاروحينما.الفائقةالإل!ثيةطبيعتهبظهوراتالبشزيةطبيعتهزانقد

سئخضعفإنه،..اجسدهعنيتخفىإنبدونالربوبيةعرشعليجليسئاالوحيد

وما،بالقطعالإبنيفعلهالآبيفعلهما!للأن.الخليقةى،الآبطريقعن

منتتمالأشياء!للأنوذلكتأ!يدب!لالآبيفعله،يفعلهالإبنإنيقال

عنبالإبنشيءيتممىوالفعلالإرادةلهإذالآبلأن.التساويعليخلالهما

.ا.االقدسالروحطريق

غيرالمستقيمالطريقتتبعتقدوإذا.مبهجةبطرلقةت!لمتلقدإرميا:

المزاتعنتقللاجيدةوبطريقةلناموضخاالثير،عفمتنافقد،المعيب

الإبن.ربوبية،السابقة

هيما،صديقيياليقل:ولقوليسألأناحدأرادإنوبالتاليحيرلس:

تجيبه؟سوففبماذا،الربوبيةالآبسيادة

ال!ل،بواسطةوتمجيدهال!لعليسيادتهأنهالهسأقول!نتإرميا:

.الأرضعليوماالسماءجؤما،لهسي!ونال!لوان

الآشياءهذه!لمثلللإبني!ونأنالواجبمنليسأيقالل!ن:حيرلس

ذ!رتها؟التي

وذلك،مابطرلقةالأشياءهذهلهالإبنإن،سيقولونأنهمتمافاإظنإرميا:

له.وهبهاقدالآبلأن

011:ا.ص

الالهىالقداسقالكاصهايصفىدقيقةعاراتفيكيرل!للقديىالحرستولوحيالنعبمهذاالكيسلأوضمت

عين".طرفةولاواحدةلحظةلاسوتهيفارقالاهوتهأنأؤمىبالحقبقة..".:ساشرةالتاولتلالاعتراففيفيقول

278.ص2،طالراموس،ديرطبعة،المقدسالخولاجى

،القدسالروحفيبالابنإرادتهوتيمالآبوفعلالثالوثبأقانبمالبهيةاكلالىعلىكيرل!.قلددأخرىمزة

5(.2)هام!،192صانظر
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سألسا)ا"الع!

محتويأيبدونوتمفقهراءهوال!لامهذاي!ونلاوكيفحيرلس:

!انحتىولالآخز"201أغطييمالآ"ؤقخديوضوحب!ليقولالآبالفهأنإذ

الجوهرفيالمختلفةوأعنيعنهالمختلفةوبالحريال!ائناتمنلأيسيسمح

نإالعظمةهذهت!منامرأيوفيالوهيته.عظمةجلالتشار!هأن،عنه

مأ؟المخلوقةالطبيعةمعيقارنلاالذيالخدإلي،المجدفيتتفوقت!نلم

وأمنهالأقترابيم!نلاالألوهةمجدأننف!رأنالضروريمنليسانه

إليه؟الدخول

.الضروريمنإرميا:

ماوعليبل،الآبخصائصللإبني!ونأنيم!ن!يفثمحيرلس:

لأنللآب؟التيتلكعنمختلفةخصائصهت!ونالأما،وبطرلقةاعتقد،

عليجالشاالأيامقديممبيئا،القهلنائظهر،النبؤيةرؤياهفيالطوباويدانيال

نأ!ما301يخدمونهالملائ!ةمنربواتوربواتالوفألوفوحولهالعرش

السيد"رأيتيذ!رإذالمجدهذامنأقلليسالإبنمجد)نيقولالنبيإشعياء

حولهواقفونالسرافيماله!ل.يملأومجدهومرتفععالي!رسيعليجال!مئا

يصرغوالواحد،يطيرونوبأئنينارجلهمينطؤنبإثتين.أجنحةستةواحدل!ل

منهمالواحدقبالهالواحدالبدايةفي،قدوسقدوسقدوسبنشيد،للآخرإ4.؟

نفسللإبنأنإذنتعتقدألا.مهيمنواحدصوتفيثم،خفيضصوتفي

القواتتقفوحولهالسموونفسالواحدا!لرتفعالعرشله!انإنلأنهالمجد؟

وسلطانمجدمؤ!دة،لهالخلائق!لوعبوديةخضوعتمثلالتيالسمائية

يونأنيمن!يفأو،للترددمجالهناكفهل.العرشعليالجالسذلك

يتحقىلاالإبنإنفيهئعتقدالذيالحدإليتفشيقدالجهلأنشكهناك

تمافا؟الآبمثلالطبيعةبحسب،بالربوبية

.بالصوابتت!فمنكأ.رائعهذا:إرميا

!،1!ضباء42:8.

.7901:دايالأسصرا

ألىلعةاسنحدامإليلثرأنهإلاأححةسنةللراميمادمايايهرالفديركرلرادمع)س(:6103:إشمياءألطر.ا.

وحوههم.الراليمكلصائعطياللديرالأحرينايانيردكروتركفقط
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"مرل!للقايمأالثالثانحالحا"

شخصوأيوأنتأنابفحرناننحرفلاأنناتوافقفأنتوبالتاليحيرلس:

الربوبية،،الطبيعةحهـشاالفههولمناننقولعندما،الراييوافقناآخر

والأرضالسماء،يديهملكفال!لعامةوبصفة،خليقةىعليوالسلطان

فيهما.ماو!ل

أوافق.أناإرميا:بالتأ!يد

الملائ!ةورؤساءالملائ!ة،السماءفييعيشما!لالآبلفهإذنحيرلس:

تماقا-وأعتقدأيضا.للإبنهمهؤلاءل!نى،ذلكبخلافآخرشيءوأي

.الأرضفيما!لعليينسحبهذاان-جيذاتعرف!ما

رائغاشيئاتفعلسوففإنكذلكومعاقطغابالصوابت!فمتلقد:إرميا

.ا.هالمقدسال!تابمعيتفقايمانناأنوضختألو

خذاقة،خئوب؟تجميغياالزلثتاليئحوا9يقولالملهمالمرنملأنبالفعلحيرلس:

ينبئ،المرنمونفسالآب.بسلطانتعترفالملائ!ةفجميعا601قزضتاتةائغاجميين

انجن"فإنفيقولالعالمليدينالمناسبالوقتفيمجدهفيسيأتيالإبنبأن

ؤاجب!ليخافييؤجينئذقلآئ!تإ،قغآبييمامخبفييأتيشؤفآالاشتاب

أعماله،حسبواحد!لليجازيالمناسبالوقتفيسيأتيأيغقييما"701خشمت

الكنيةاباءاصتدكلولقدعنهالعاضيككنلاحوهريأمرهوالمقدصةالكتبيىجاءمامعالايمالىاتماقا

ئذدولقد.المقدسالكتال!دطعهالترنمكماالكنشةلىاممانستفموهقدماعليالعقائديةنعالبهمي

قالهالذىمنأمضلضبئاصاتولأنىأدعي"لتا:قالحيثالأولحوارهلدايةفيالمبدأهداعلىكيرلس.ق

لألىالقديسود،الآلاءيخماكتهمحدكفايخالألاأحص!.لكلالروحيةالأمورغورأصرص!أرأواصلافا

لألهعقلهوالالهيالنوريكنفرفالواحبلالحرصكتاباقموينعحلالآباءعلىبحكصةينعز!انيقررتن

موحىهوالكتابلأدكلوذلكيخكميتكئمالذىايكمروحللالمتكليناتملشم"لأنالمخئصكلامحب

حوارانهصالأولالحواربدايةفيالجدأهذاكيرل!.قارصكصا8،صالظروالويح"(.لتعليمونافعاللهمنله

ف!نهسالفديبرتعالمتبعناإدانهترى"ألا:فبفوللااللهصزتجلىفيالبدأهذاانجاعفاندةيبنبحدهالع،

لواصطةالابنصتبهأوصيمامعرفةوإلمطاللهئيزماإلميهذاوسيقودناأسهلصيكونالحقيقةإليوصولاأنالمركد

آلاثهدراساتدوريةفلتسمورلىحورلفد،:والعقيدةالآلاءمفالالظرلل!زيد:.152صانطر؟".القدسالروح

وفتومذ.17027صول19الحدداياولى،الة،8991يخابرالآلاثية،للدراساتالأرئومحيالمركز،ولاهوتية

لىجاءكلاال!!طانارتباطيرصحائارالقردلىإيريايوسالقدي!اننحدلذاالممهرم،هذاصالاباءعزجذامكر

ليالرصالنفليدلطوالمتضثنالكبةعبهاصنرتالذىالابمانإطارلىلفطأنهبففدكادانهإذالمفدسالكنا!

وامتحاصهتجاوراتاوإمحرا!لدونل!مانةئمزإرالمقدءاليهىنالالهيبالأعلانالحاصة"للكلحة"كلكن

ترماسأنظر.حيقية"معرفةئعزفاد.الكتبهذه!المحميالكنر-ذاتهللحيحكلكنوحيد،التقوىعدكلة

المراحع.نوحدجث344،صصابقمرحع.باثالرثالأكلالى.توراص..ل!

.301:21مزا
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أ!لصا،ا)االطا

ومعهسيأتيبلاياهبرفقتهميفتخرغرياءومعهيأتلنإنهنقولأنناغير

وفيحه.سلطانهتحتبالفعلهمإذيخدمونهالذينالملائ!ة

.تقولفيمامعكاتفق:ارميا

ؤتز!غتشخذ"ففغقائلأالآبللهالطوباويداودابضئايزنموعندما:حيردس

فإنيب؟"801ؤغتغقزغاةشفمثؤنخن،إلئهافؤلآئة،خايقناالزثآقاتمؤنخثو

يقولعندماوذلك،لهملخاهيالعالمفيالعاقلةالخلائقحلانيقولالإبن

قنوعنضؤتي"901تشقغ"يخزا!ؤإسرائيلشعبمنبهآمنقن!لعنللآب

فمنوبالتاليااأ.الخظيزةهذ؟جمنليشتيخزا!أخز"ؤلييقولبعدبهيؤمنلم

معانسائا!ونهالآبمنئمخدالإبنأنعديدةبشواهدنثبتأنعليناالسهل

الذينهؤلاءاما.دائفاااامعهوالجليسالآبعرششرلكوهولمجدارلثهوأنه

عليوفلجهسلطانهانيقولونوالذينمحتسبمجدهوالإبنمجدأنيدعون

عنيتخلواأنالمستحيلمنبلالصعبفمنخارجهمنمستمدهوالخليقة!ل

الدينونة.منيهربواوأنعارهم

عنهغرلتاليسالخليقة!لعليوفلجهسلطانه!انلواوبالتالي:إرميا

لنفحينئذ.جوهرهخصائصمنهولحن،خارجهمنالمستمدبالشيءهوولا

وقتسيأتيانهادعيالذيالطوباويبولساصابماذاتقولأنالأنستطيع

ائ!مييحفيهذا،الخميغيفوتآذنمء!قالأنة9يقولإذفلجهفيهسينتهي

لفضمييحائذينثغ،با!وزةالم!مييخزتتتيما:فيؤاحل!!لؤل!نالخميغ.شئخيا

رياشبمائحلآئطلفتى،الآباتمفكصللبماشقغفتى،:الئفايةذلذؤنغذفجيئإ.ء

تختاالآغذاءتجميغيضغختىيفيكآنيجمتلأنةقو!.ؤ!لشفطابؤ!ل

علامةهناكاننقولأننستطيعهناهاا!قؤث."112فؤئئطلغذؤآيخزقذقييما.

ا:27.يوحنا"91

503.صص!282،فيقلمنحاءتالتىللعارةتكرار111

"لألهالاليةالآياتإليبالأضافةالرسالةهذهمى22026سالآياتالمعاندولىاصتحدمماكثبزا2226:اهاكوا!ا

وصي.الكللهاحضعالذكطعيرا.تواضحأحضعتدشيءادكليقولحبنماولكنقدميهتحتشىءكلاخضع

-)27028"الكل!الكلاللهيكونكيال!لىلهاحضعللذكيشحضعأيضالعصهالابرفجدالكللهاحخع
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ل!لممهلل!لل!النالنان!الا)حا

شيعطىلأنهسيبطلان.والموتالرئاسة!لأنوهيفل!هانتهاءعليفارقة

فقط.الآبلفهالشفطة

ولنطقه!ذايؤمنقنلأنالهزللةالأفارهذهمثلعقافلنبعدحيرلس:

إلييقودهطريقجؤوانحرف!رم!عنابتعدقدي!ونال!لامهذابمثل

ماءتضبطلامشققةآبازالنفسهويحفرقاحلةصحراءفيماشتا،خلاءموضع

ائمفكتاجعنهسيتركالإبنإنيقوللاالرسولبولسلأن،113م!توبهو!ما

بهانشدقدمايعرف!ان-أعتقد!ما-الرسوللأن،الحلعليوالشفطة

يا"!زشميكقائلأللإبنرتلالروحمنوبوحي،الروحيةقيثارتهعليداود

هؤلاءسيفعلوماذاا.افف!ك.اإقضيمثاشتقاقيماقضيمثالذفويى.ذفيرإلنىالفة

غيرمثقفة،عقولألموالذيناالإنتباهيجذبما!ليتبئونوقاحةب!لالذين

لأنه؟المسيحبشأنالقديسةالعذراءيبشروهوالملاكغبرلاليسمعونعندما

شتخبيينآئمتؤفاالفإ.مجئذيخفقةؤنجذتقذلأتلث،قزتغياتخا!ؤ"لآقال

ؤئغطييما،ئذغىالغيئيؤائنغظيفا،ي!ونهذايشوغ.ؤئشفيتةائئاؤتيدين

يونؤلآ،ايآتجبإلىيغفوتتيمتغقىؤيفيكآبيإ،ذاؤذ!زسيتيالإلةالزث

له،فناءلاالذيالإبنفلكمجيءعنقديسرجلتنبأفطالماا.ا"هيقايةئمف!يما

علييوافقوأنلابدأنهأعتقدفإني،الحقيقةهذهعليالملاكصوتصذقوقد

وبعقول،يلهونقن!ليرفضوأنحسنةنئةوذوعقلله!انقن!لذلك

قيمإغقىبأنيناديالناموسأنإذ،هذابغيرنؤمنانينبغي)نهيقولونمشتتة

مملوءهويقولونهماأنتظنلاانكأم11610!لمةتقومىثلاثةآؤشاهذيخين

؟والاعتراضوالبغضالتقويبعدم

أوردهماحلالمنلهاالليمالنميراعطيألهإلطالآياتهدهإلي.كبرل!قإئارةعدمورعم(الرسالةلعر!س

"خضرعمثلأ.الطربالتحديد.الآنيرلهاتيرالصحيعالممىلرحالكبةألاءلعضالثحلولقد.أياتمىها

لصحىد.مزحعهحكبم،سبدد.ترجمةالى،غربغوريوسالفدي!(.للآيةالصحيحالمعى)ضرحللآ!الاس

.5002بونبوالآلانجة،للدراساترنوحمي19المركزالهبد،عبد

9021اثالالطر؟11

.6:،همز11

03033:الوقا!11

.81:61تايضثاالطر6،:71تث116



السا،سأا)ا!ا

معنا.يتفقونلاالمعارضينأنأعرفأنيغير،تقولماعليأوافقكارميا:

جهلإلينس!نأنعلي،ونتعقمسليفاإيمائانؤمنأنئفضلنحن!يرلس:

نتجئبنحنالع!سوعلي.صوابانهيعتقدونمايقولونونتر!همهؤلاء

بلمحاولين،الخارقةعقولهماختراعاتالإم!انقدروعليبإستمرار

وقائلينداخلنافيمستحين،ال!اذبةأضاليلهمشباكفينقعألأطاقاتنا

الأمثالءمولأنلأشنايهغ"117،فيىستةئشلفنات!االذيالزت"فتازك

يساعدما!لفقئقلا.يخمثقإ18الأشزايى"تذاييزإنقائلآفينايصر!الح!يمة

.الضلالهجومتفنيدعلييعملماوىيدرسونالذين!لفائدةعلي

بالرجاءوتمس!وابالإيمانتبزرواالذينلهؤلاءي!تب،إذنبولسفالقديس

نخدخ!لهش!زمجئذنالي!قيتزغزغلآقق!وئاقايفونؤنخن"يذلكولقول

يأ-تخبرنيأنصديقيياتستطيع.فهلؤتقؤىإ911بخشوع،قزضيةنجذقةالفه

يقولالرسوللأنوانتبهيتذ!روه؟!ي،هؤلاءنحذثأنيم!ننامل!وت

معنيضداعتقدماعليهذالأنمهتزوغيرثابتسيونالمل!وتهذاان

ا.يتزعزع!لا!لمة

نأبدوريأريد!نتلأني!املبوضوحاجيبكأنأستطيعلاارميا:

.الشأنهذافيأسألك

منأيونقول،رغبتكهيهذهأنطالمامغاالأمرفلنفحصإذنحيرلس:

فلو.للقديسينسيعطيالذيائملكأم،الإبنفيكيقصدهي،يقصدالمفين

المعارضينأنظنأفإني،هـشتقلئعطيأنمناسميهوالإبنوعلوفيكإنقالوا

عنالإبنوفصلواأبعدواأنهمولو،السخافاتهذهبقولهمخجلأسيحمرون

أنئظهرونه!ذافإنهم،لهأهميةلاللقديسينبالنسبةائميكإنوقالوافي!ه

همأمامل!هعنسيتخليالمسيحأنطالمامنهنفسهالمسيحمنعليآالقديسين

ودائم.!املفرحهمأن!ماهو!مادائفاسيبقيمجدههـافإن

.بالصوابتت!قمإنك:إرميا

1.124:6!ص

.ه:21اشال1/11
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لطه"ميللقابدأالثالنلانحالحا"

بالجهل،المملؤهوشايتهممنيجعلالذيالأمري!ونلا!يفل!ن:حيرلس

افيكلهي!ونانالمسيحسويآخرشخصبأييليقلالأنه؟للهذيانحيأمثالأ

يحدثمئلماالخارجمنلهتمنحعطيةهوليسوفي!ه.ال!لعليوالسلطان

آيضاتضيزفشنضيك!تا"إننحنأماطبيعتهحسبهوفي!هلأن،معنا

!رفنافقدنحنأمايملكأنالسلطةلهفهوإذنم!توب.هو!ماقغةأ.12

معسيمل!ونالقديسينأنبمعني.مابطرلقةلهشا!رلنن!ون!يبالتبني

السلطانهذا!رامةست!ون!يفوحينئذ.ال!لعليسيملكالذيالمسيح

يقولونالذيالمسيحسلطان!انانللأبدسيمل!ونو!يفمتزعزعهغير

هذايمنحقق!انوإن؟وسينتهيماوقتفيسيتزعزع،فيهسيشتر!ونانهم

وسلطانهم؟فيحهميمنفإين،سلطتهممارسةعنتوقفقدلهمالسلطان

غيرللفلكدعاهمقدقنحانانشر!تهمعليهستبنيالتيالأساسهووما

فنمعيدعمونفنيسقطانغيرالضروريمنأنهام؟افلكهذايهبهمأنقادر

عندما-يقولون!ما-إذنالأساساتسقوطمعالعلياالأدوارتهدمانأوئدعمون

والعار.الخزياليالقديسينرجاءسيؤلفحينئذوالسعادةالمجدأسستتزعزع

وصريح.واضحهوالحلامانطالماذلكاليسيؤلبالفعل:إرميا

بأنهالفهمل!وتيدعوأنهحتىالإلهةالأسرارخادمأصابوماذاحيرلس:

نج!يآؤزاني!لآنهذاتغقفون"قإئ!غيليماي!تبلأنهالمسيحمل!وت

لإنيؤاللإ(121ائ!مييحققوتفيميراثتةليئمنيلأؤثالبغابذفؤيافلتطفاعآؤ

ي!ونأنبالتبعيةلابدالإدانةفيالحقلديهقنانأقولأنفيبالمزةأترددلن

!ذلك؟ليستالأمورهذهأنفينف!رأنأرميايا،نستطيعأم.اللههو

ملك.هوبالتأ!يدفسي!وناللههولولأنه!ذلكبالحريهيبل:إرميا

اللهاهوي!ونأنعن!فقدل!ان،حيئاتطلقدمجدهلوانحيردس:

صديقيياتستطيعوهلالنور.هوي!ونانأوبالتأ!يدالحياةهوي!ونوأن

وأائمبكومنالإلوهةمنعارلةت!ونعندماالأبنطبيعةست!ونماذاتخبرنيان

9الحياةيفتقدلمنحياةئيطيأنعنعاجزةتونأنبل،النورهيت!ونانمن

.2:21تيحر2

.:ههأل!1!ا
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طأل!لأا"الطا

الأمر.هذاالتف!يرفيمجزدحتىأستطيعلا:إرميا

يعارضوننا.الذينهؤلاءابالأحثرئقنعأنيمحنخرآأمريوجدانما:حيرلس

الأمر؟اهذهووما:إرميا

دلهائملك-يعتقدونحسبما-الإبنفيهسيسل!الذيالوقتهوماحيردس:

الآب؟

القديسلأناالأمرهذافينجزماننستطيعلاأنناواقولسأجاوب:ارميا

قجيئيما.!ؤيفقسييحائذينثغ،تا!وزةائممييخ9قالعندماهذاحددقدبولس

شفطالبؤ!ليىتاشبما!لآنجطلقتى،الآبصلف!المفكشمفغقتى،الئهإيةذلكؤبغذ

غذؤآيخزقذقيإ.تختالآغذاءتجميغيضغختىيفيكآنيجمت!انةفو!.ؤ!ل

ا!فؤث"122فؤئنطل

الزمانولصلالعالمهذاءمابطرلقة-يشيخعندماانه:يقولونهمحيرلس:

ال!لعلييملكالإبنغيرانالآب.للهافيكالإبنسيسل!حينئذ،لنهايته

آضغختىيمينيغنانجيش9لهيقولالآبلأنوذلك،بالفهيليقمجدومجده

.ا122يقذقيكفؤطئاةكآغذا

حق.هذا:إرميا

العرشعليالإبنيجلسهلاذننسألدعنا،السابققولهموحسبحيرلس:

لمالأنهمبعدلهيستسلموالماعداؤهانطالمالهمساووبمجدالآبمعنفسه

للاب(،افلكالإبنتسليمعن،قالوهممايتنصلواولمف!رهمعنيتراجعوا

لههـسمفمونالأرضعليأمامههؤلاءسينطرحعندماعرشهالإبنسيتركوهل

هذا؟منالإبنسيستفيدوماذا؟الرحمةمنهطالبينحدودبغيرالجامحعقلهم

فقط.الآنخضعواقدالذينوهمالوقتهذاطوالخاضعين!انواولمن

لما،عرشهالإبنفيهيتركالذيذاتهالوقتفيخضوغايقذمون!انواانلأنه

أفهم،أنأستطيعلاجانبيمنأنا.الإبنلتدبيرتجشدنهائيهدفهناك!ان

صديقي؟ياتقولفماذاأنتأما

،للآ!ائملكتيمزسصللاضفارلولىالقد-!تالهكاإرميا،لالىعليهاالاستثهاد:230260هااكو!!ا

.03هصراحع،للآ!المحكالإلىتليمفيالسبصللوالالاهدهدابصإرميااسشهدأدسبقوتد

.أ:11"مر
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لط!جمرللقابطأالنالنانحالا)ثا

ذلك.أفهملاأيضاوأنا:إرميا

آخزا.أمزالنفحصهتا:حيرلس

ي!ونفيهوالذيالوحيدللإبنبالنسبةأفضلزمئاهذاأليسإرميا:

الذيالزمنمنبدلأمعارضيهبعضيقولكماالطاعةلضرورةمستسلفا

قنوأنلهخضعواقدأعداؤءانطالمافي!هيتركلأنمضطزافيهي!ون

عبيذا؟صارواقديحاربونه!انوا

يبدو)ماعليصحيحهذا)رميا:

الآتي:أقولانأخشيأنوبدونقيلانسبقماعليشيئاضيفسأ:!يرلس

هؤلاءوعاقب،للإبنيخضعونالأعداءجعلقدواضحهوو!ماالآب)ن

قائلأداودبلسانتلمقدلأنه،الإبنفيكنهايةوأعديحبونهلا!انواالذين

نأ!يفندركأنويم!نفنيضيإلما"12ؤآضيرثاؤنجهيماآقاتمآغذاءة"ؤآشمخق

الأزليمجدهئظهرأنيم!نها!انالتيالأمورتلكتجاهلو!أنهظهرالإبن

نأالواجبمنإنهالمسيحرأيتآ!ذلكالأمري!نلملولإنهغيرالمحدود.

ش!و!هم،بسبببالإيمانيخضعوالموالذينالجامحينهؤلاء!ليدعو

نجيبريخمفواإأريخ!ا.تاؤأ،الأخقاليؤالتقيييالمتغبينتجميتيياإلتي"تقاتؤاويقول

"125يئفوشمغزاخةقتجذوا،القفبؤفتؤاضغؤبيغلأني،جملئيؤتغقفواغقيغ

سرلغا،ومجدهفي!هنهايةتأتيانيهدف!انلو!ماهذايقولوهوأنهأم

السئد؟هوبعدي!ونلاسوفلهسيخضعونعندماأنهإذ

بالفعل.:إرميا

قالحينصادقغير!اننفسهالآباناقولانيم!ننيوهلحيرلس:

الأزض!ؤأقاضنيلذ،ميزاتاالأقغفأغطيكاش!ألني9إنسائاصارعندماللإبن

الإبنميراثهوهذاأنئذركأنالمم!نممن!ان!يفلأنهقك"136ففا

ثابتة!لمتهات!ونأنالمطلقةللسيادةيم!نو!يفللآب؟سئشلمكانإن

ثابت؟هومايتزعزعوعندماأغطئيقدمايتندل-صكندما،بهايليق!ما

98:23.مز
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لطألطا"الطو

رجوليا.وموققا،ضرورئاأمزا!انتالأمورهذهمواجهةانأعتقدإرميا:

فيلأنيقيل.قدبمايتعفقفيماالبحث!ؤنستمرأنسرورب!لونستطيع

ائميكالإبنتسليماليالإشارةمعنيافهمأنالأمرنهايةفيأستطيعلاالحقيقة

الآب.لقه

الموتوأنمل!تقدالراسخةالخطيةأنفي،رجليامعيتتفقألاحيرلس:

بلافافاوفغرتنفسهاوسغتقدالهاولةوإن،بجبروتعليناسادقدوالفساد

127.م!توبهو!ماحد

جذا.ضحواوالأمر،بالفعل:إرميا

ناأستطاعالذي،ورئيسهمالشردرةالعالمهذفأرواح،ذلكرغيرحيرلس:

يدعألم،أقدامهتحتإياهمواضفاالمس!ونة!لعليمابطرلقةيسئطر

وولاةبلوسلاطينورئاساتقواتالأرواحوهذهالدهر،هذاإلهأنهنفسه

12ث!هلمالعا

لفعل.با:إرميا

طردواذ،هذا!لويمحويبددحتىالعالمإليجاءالإبنل!نحيرلس:

بجبروتويمارسونعلينايسودونالقديممنذ!انواالذينهؤلاءىعنا

فتمحي،الأرض!لفيوتنتشربوضوحتلمعالفهقدرةفإن،ضدناسلطانهم

جهةمنهذا،والقؤاتالرئاساتتنقلبالصليبوبواسطة،بالإيمانالخطية

)ذنالآبعهدلقد912.الأمواتبينمنبقيامتهالموتيندحر،أخريجهةومن

وارجعهاالمس!وت!لوجذدفأعاد،الأمورهذه!ليفعلأنللإبنأيلقؤته

قخذتذآنا9الآبمخاطئاالإبنقالولهذا.السقوطقبلأي،الأوليحالتهاالي

آ!قفتةإ013.قذلأغفلآغطيتنيانذيالغقلالأزضيى.غقى

:،.إضعباءه3!ا

.6:21أفسرراحع8!ا

الرثاصاتذقلبلهالذىالصيصعليوموتهتجحده،الاساتمهالذكماالالهيالدليرصزنتائجكيرلس.قيعذد9!ا

"ئخدكالهيلالمصلالائجهدهائاسبوس.قشرحألىصقولفدوتجبدهالموتندحرالتىولفبامنهوالقوات

السالق.المرحع،ائاجوسالفدبرالكلصة""تخد.انظر3.افصلفيالتائجهدهوئححلالكلحة"،

جتتجتدهحالالابىاتمهاالتىالالهةالأعصاللايصاحالآيةهذهاشحدام.كيرل!قئعيدوها.،.ا7يوحاا!

قد.كيرل!قوكارالفبامتهالموتودحرسطوفم،م!الرحروحزراتدامهتحتووصعهاالريرةالأرواحعد

.492صانطر،الآ!صو!طانهومحدهعطشهيستصدبانهالالريتهمردقنعلىللردواضخدمهاسق
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ل!جميلل!يمأالنالنونحطحلأ"

رائع.بش!لت!ملتلقدإرميا:

جبارابش!ليسيطرالفسادفإنهذاوقتتافيحتىلأنه،إذنانتبهحيرلس:

يملكوالمحتالالما!رالشيطانانبل،!املبش!لالخطيةتختفولم

وضلالالشياطينخداعيدر!والمالذينأولئكولخدع،المؤمنينغيرعلي

الموتقؤةستضمحلفيهالذيالوقتسيأتيعندمالحنالحاضر.العالمهذا

الإبنسينزعحينئذ،الشيطاناطماعتمافاوتنقضيالخطيةسيادةوتتتهي

الذيهوالوحيدالإبنلأنالآب.لفهافيكوسيسلمالما!رمنب!املهاالسلطة

الإلهيبالوحي!تبقديوحناق.أننريوه!ذا.ومعهالآببواسطةسيملك

!اناللهمل!وتو!أنالتجشد.سزخلالمننجاحب!لالإبنأتمهقدما

للآبوشمفمهليستزده،الإبنفجاء،آخرينبواسطة-مابطريقة-اغتصبقد

مل!وتعنبعيذابذاتههوي!ونأندون،مغتصبيهايديمنخفصهأنبعد

اللائقفمن،الحتةالقؤةبالحقيقةهوواذابيهمعسيملكبالتأ!يدلأنه،الآب

هذا.حلاتغقد)نهندركان

ينتهي،لنالمسيحمل!وتأن،دانياللنا!تبهممانعلمأنيم!ننا!ما

الوحيدالإبن-مابطرلقة-رأيعندماوذلكاعليهسيحصلانهيقالانهمع

لقففف!ةالشفاؤاتإلةنقيغ،اثفولبهؤلآءآيأم"ؤفي:فقال،انسانهيئةفي

انمقايلث،هذ؟ئحلؤئفنيؤتشخقآخز،لشفبئتزكلآؤقي!قا،آتجذاتئقيرضق

الأتل!!131.إلىتثئتاؤهني

شخبقغقإذاالفيليزؤى!ؤأزى"!ئثوي!مل"رأي!إنهيقولذلكوبعد

فأغطتيقذاقة.فقزيخوة،الأياحيمانقبييمإلىؤتجاةآتىإتشانيانجنمثلالسئفاء

شفطائةؤالأئ!ميتة.ؤالأفيمالشغوب!لتةيتتغتذؤقفوئاؤقخذاشفطائا

يئقيرضق"132.لآقاؤققوئة،يزوللنقاآتدفيشفطان

.2:44داليال01

.701301،داليال
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العا"الط!سأ

العمل؟عليالقدرةالآبمنالإبنيستمدهل3-

وسليم.واضحأمرهوقيلقدبماالقناعةانارميا:

سلطانانالواضحمنلأنهالأمر133لهذاالشجاعايهاتضطربلاحيرلس:

هذادائفالطبيعتهسي!ونبل،متزعزعغيرثابتاسيطلالوحيدالإبنومجد

طبيعتهحسبالقدرةلهيتغيزقنانغيرالمم!نمنلأنه.السلطانوهذاالمجد

تنيرعنىوابعداسميهيالتيالطبيعةهذهعنمتخليايشفيأنعلي

ب!لاميتفوهونممن،عنهمت!فمتأنسبقالذينهؤلاءأحدأنبسببأنه

ل!المقاتلفليجحزحقا،بنا.يستهزئ،واضحةحدةوفيفهمبغيرمعؤج

للمواجهة.13االنبيقال!ماوليستعدأسلحته

تعئا!اهلناعنسترفعه!ذالأنك،ستفعلماذاتماقاتعلمأنتإرميا:

هوقنيملكلا!يف:لنايقولونهم.جيذاالأمرهذاتبحثسوفإذ،!ثيزا

بهخاصةقؤة،بالفهيليقصولجانيمسكوقن-تقولون!ما-الآبمعجليس

منهذانعلمأنويم!نالآب.منلهمعطاةالقؤةهذهلأنم!توب؟هو!ما

يفقلآنالائنيقبزلآ:تغآفولالخق!الخق:يقوللأنهنفسهالمخقصءم

الانجنيغففةقهذاذاذغبئفففالأنيففل.الآلتيتطزفاإلأشيئانضمببماجمن

آشقغ!قاشيئا.تضمييمنآققلآقآقبزلآآتا9يقولذلكبعدثمتحذلذ"135

.136لماآزشقنياقذىالآبضثييئةقيضثييتتيآطفمثلآلأئي،تةغابؤذيخئونتي،آبين

تنقصهالآبمنؤيذالذيالإبنيظن!ان،الوقحالمعاندين!لامإنحيرلس:

ويم!ن.وضعيفبلالعملعليقادرغيربالفعلوأنهالفهتلائمالتيالقؤة

يرداننفسهللمسيحيم!نوأيضاال!لامهذاعلينحننردأنبسهولة

فؤةؤلآانتمتتفيرفونلآإذ،تضفونيهذا!آليممق:يقولفهوعليهمب!لامه

مجدهشعاعوهووالمجدالح!مةوهوالآبصورةهوأنه!مالأنه،الفإ"137

.دانيالرويةمعيتعارضوالدىالمماندوديف!ألهاكط3

.21:42مرض
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لعجميبمأللقالنالن!نحولىحا"

بهاخيقالتيالقؤةهوأنهعليئذركأنيم!نأيضافه!ذا،138الختموهو

يقنغؤبقيير؟،تحاني!شئيء"ئحلم!توبلأنهسي!ونوما!انماى

اليدويالعمليتقنونالذينهؤلاءيصنعمثلماأنهبمعني913.!انلمامفاشئيء

بأيوليسالفائقةوخبرتهم.14بأيديهممشغولاتهم!ل،الأحجارأوبالنحاس

الإبنبقؤةيرلدمايخلقالآبالفهفإنأعتقدماعلي-ف!هذا،أخريآله

الإبنأنفبركهوإذالطوباويداودفإنلهذا.الذاتيةقؤته!انتلو!ما

أجلنامنالتيالقوة،قوتكفز:"اللهمقائلآيرجوهفإنهللآبالذاتيةالقؤةهو

"قبانسييحإنهقائلأالمسيحدعاقدجذاالح!يمبولسق.ان!ماعملتها"ا"اأ

الفه"142.ؤج!قةالف!قؤة

القؤةهذهفنخقدانهحتيولالهقؤةلاالإبنإنيقولوالنايضئاوهم:ارميا

عليحصلقدل!نه،والرسلالأنبياءعليهاحصلالتيتلكمثلمعتنزمنفي

يريد.مايفعلأنبهايستطيعوالتي،وجودهلحظةفيالقؤةهذه

ألىصقوالنىلالآبالأنوبةوعلافنهالاب!إلوههعلىندلالقالمصطلحاتلفساشحدامكبرل!.قبماود138

ألهكيفحقإلهمنحقإلههولكرلهالجحدالابنعصلليوصثح284(276،ص)أنظرقيمنأمتخدمها

أيضئا.الابىروحهوالقدسالروحأنلاثاتوأبمئاتقذس،أنهوبقالعل!القدسالروححكتد.تخئدهلس!.

وهووالمجدوالحكصةالآبصورةهوالابنادفبسبىكان"بهشيء"كلالمكتربلمعىأخزأيضاخايفيفوهنا

اوتقصهاالقرةهذهوأنماكانهاكلخلقالىالقوةهرأنهعلىئدركأنككىفمانه،الختموهومحدهضعاع

حارجه.سلهتعطى

:3.بوا136

مو.الئههذاحسص.دالابى.الآبمعالجرهر،لىالاب!وحدةعلىلوكدالثيه،هداكيرل!.قيشخدم011

والروحالألىدعيندالميلاد!،الاليالفرلىولىإيريايوسالقدي!الىصقولفدشيء.كللهيخلقالذىالآ!يد

المركرإبراهبم،عوصحمورحد.الهبد،عدنصحيد.ترجمة:الرصولبةالكرارةضرحالطر.اللهيدىأ!صاالقدس

كيلر.قأضارالثالوثحولالحوارصتآحرحزءوفي76.صر500،2أكحطر،الالانجةللدراطترنوبهى19

صانميالمهزةالصاعجمرلاءإباهمشهاوشكتيماحذأ.بافكارالب!فاءعقرليخدعونالذي!الممالدبنيمملهماإلمي

الذهىمىلرةالحارحسعيهيفمونثمإنائاضكلأويعطونهالصحرأوالحث"يخرنياعمالماني

الداحلمنمحميهوكاالنتعصالمظريصرفونوهكذاإلها.تظرالتيالعيرديفتراحتىحذالةاخركطألوائاأو

!و36-37.صايظر".الفانالحارحيلالشكلواهتصامهملرحهمكليقذوابالىالاطريراقاعإلمطويصلون

لبدبه""الانسالىبعملهاالقالقةايأعمالهدهألىلابضاحلكننفرناالبهنصلاسنحدامبعودالرالعحواره

اللهيعصلهمانمملالىتتيملاالألهةباليدخلفتالتىتلكوحتىبفه،الانادبعصلهماتمملانتشطيعلا

لحكرمقاللوي.الالهيةالأعماليمكلألىيشيملاضسنلمحلوتاتأنهالمعالدينيعتقدالذكيلالالنولالالمط،ذاته

المحلوتاتبينسمخلوئالصهمويكونالىيمكىلاوكغك،ختقتدالالن"لأدالهكيرل!.قيوكدهداالهراطقة

ولدرحةحوهرهفيهذهالحلقحاصةبملكفهوخالفا.لبصبرالعدمصخبقندبكودأوالابىابىخلفنهاالني

.502صانظرداته".الآ!كللكهمماأنكليست

68:92)س(.مز111

.:24اكوا!،1
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لل!لسااا"الع!

أنهمالواضحمنلأنه4"ا.ال!تابيقول!ما،أغبياء143أعدائناإن!يرلس:

قدطريقةبأيأوبالضبطمتينناقشلافنحنعنه.نتخدثالذيالأمريجهلون

هيهل-عامةبصفة-الخاصيةهذءانفينبحثل!ن،للإبنالقؤةالآباعطي

غيرمعيبةت!ونأنشيئاالإبنطبيعةيفيدلنلأنهجوهرء.تخصأنهااممعطاة

التجديفلأن.الخليقةبدايةفيالآبمنالقؤةهذهأعطثيقدالإبنانقلنالو

احتياجفي!انلأنهأوشيءينقصهالإبنإنالقولفيالأساسفيي!منلا

فهل.المخلوقاتبقيةتمل!هشيءللإبنأضيفقد)نهالقولفيل!ن،للقؤة

لهاصارقدوهذا،قؤةخذتأأنتحتاجالإبنطبيعةأنتتخيلانبالضرورة-يجب

؟السؤالهذاعليإجابتهمست!ونوماذا؟خارجيةبمساعدات

؟سؤالوأي:إرميا

القؤةئيطيفنهوآخربواسطةيتقويفنإنتقولأننستطيعهلحيرلس:

عنه؟منفصلآخرشخصأنهأم

خر.شخصأنهأعتقدإرميا:

،الآبالفهقؤةهيللإبنالمعطاةالقؤة-اعتقادهمحسب-!انتفلو:حيرلس

ال!لامهذاي!ونلا!يفلقؤته.قوةيعطيوهو)الآب(سئضبطفحينئذ

الشديد؟للحمقمثيزابالحريال!ثيرأووللضحكبل،للضحكمثيزا

بالفعل.:إرميا

الطريق-مابطرلقة-ولنتبع14هالمقدسةال!تبفيبالثقةاذنلنتمسك:حيرلس

نست!ملوفوزا،الآبالفهقؤةهوذاتهالإبنإنونقولاالح!ماءاختبرهالذي

السماءتشض!أي،شيء!ل-موصوفةغيربطريقة-خفقومعهبهإنهقائلين

أرواخاملائ!تهصنعأنه!ما،عليهاماو!لالأرضوأسسفيهاماو!ل

الألهىالتدبيرلرالمعالدينفهمعدملادودلك91(ص)راحعلفسهاالعبارةهذه.كيرلىقأسخدمالىسقا!ا

آباتمىالمفدسالكنا!يوردماتمبرفيالحاطةطربقهمإلىدلكو-رحعالكلمةشحسدالمحتح!ةوالأمرر

تحئده.حالالالنتخص

32.31:نت111

،91صالطرقا!،سإلبهأصارأدصقالدىايأمرالمقدصةبالكنىالنصسكامةعلىاسديدا:.كبرل!بعاود!ا1

،(.)1رنمهاثد
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ل!"ميللالاي!النالنونح!لثا"

نا-الآببرضي-الوحيدالإبنتعقدعندمالحن6"ا.ملتهبةنارلهبوخدامه

الحياةمنح)نسائا،الآبومجدقؤةهوقنفصار،المسحونةكليخلص

البشرمنالنجسةالأرواحوطردالموتذاقواقدالذينالقبورمنوأقامللأموات

بسلطان،القوةنفسلها،شبيههمعجزاتواجريللعميانوبصزانوزااعطي

7"ا.بالفهيليق

خلاله.منهذال!لالفاعلهو!انالآبإنيقاللحنارميا:

يستطيعوالنفإنهم،الآبغيئطرلقةوباي!يفلنعرفسالناهملو:حيرلس

لخدمة!أداةالإبنخلالمنعملقدالآبيحونانيم!نهل.الإجابة

و!أنه،بالإبنعملقدالآبانوساميحقيقيأمربالفعلوانه)الآب(؟مشيئته

هذهوأهملواالساميالأمرهذاالبائسينهؤلاءتركاناما؟الذاتيةبقؤتهيعمل

خارجية،أداةمخردأنهاعليالقوةهذهلهسينسبونفإنهمبالتمامالحقيقة

بهاءسيفقدانىونعمتهمجدهفإنهذابف!رهمأنهميعلمواأنلابدوحينئذ

خارجيةبإداةيتمالذيالفعلأنلنايوضحالمقدسال!تابلأنوسيضمحلان.

فقطيعودالأفعالهذهمنينتجالذيالفخران!ما،ذاتهحدفيبشيءليس

ؤآ،بقاائقاطعغقىانفأشقتفتخز"قلمزةقالقداللهلأنبها.يقومقنعلي

مع،الإبنطبيعةيخصفيمانباليفلنوبالتاليفزذبه؟،118غقىايخئشازيت!تز

وقدصماءأداهيشبهل!ن،طبيعتهيخصلاهذافعلهأنطالما،الفههوأنه

)وهناه!ذاالإبنطبيعة!انتوطالماشيئا.يفعلجعلهقدقنمشيئةأدي

الآنختىيغقل"آبي:قائلأفيناالإبنيصرغاذنلماذامعاندينا(تخارلفتتضح

طبيعتهوصفقدوعلانيةوضوحوب!لفإنههذااليبالإضافةأغقلإ9"اؤآتا

ئقيغالآبآن!قا"لآتةتحفظبغيرفقالللآب()التيالمساولةبالحرامة

:4.ا40مزالطر116

الميحتتصهفما.يناعصلهخلالصالمتحدالابنالوميهعنفيهدافعالذممطائاجوس.قصهحها،.كرلرقيتع117

المقدمةطلق،مرحعالكلصة"،"تخد:أنظر.لالثهييقسلطالىيخاإعمالهانمالذكطالجحئدالألههوالهثتلبا

.قاوردهطإلطبالأضافةاحرىأباتعدةكول!.قاوردالثالوت،حولانالثالحرار!وايصئام،023ام3ص

م46.م94عىالمقذمة،الثاكالحوار:انظرفيا.دلهحلالسالالرالويهعليواضخادفيفبهاراكي،أناسبوس

.ا:هاإضياء.18

:17.يوحاه911
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لطاللطاالطا"

منيحونلاو!يفا.يشاءا.هققيخييآيصتاالانجن!ذلك،ولخييالأفؤات

اتماميحيللحنه،هوعملهإليبالمزةيشيرلاأنه،شكيقبللاوالذيالمفهوم

ياآغقلإ،ؤآناالآقختىيفقل"آييقائلأ:الآبالفهإليصارقدما!ل

بطرلقة-ل!نه،فقطيقلهلموهذايشاء.ققيحييوأيضا،ومعيبواسطتي

تقللابطرلقة،يريدهماتفعلأنالخاصةلقؤتهوأعطينفسهميزعندما-ما

وله،الآبالفهجوهرمنجاءقدطالماأنه،بوضوحأظهرفقد،الآبيفعلهعما

مايفعلانبهايستطيعوالتيطبيعتهفيعينهاالقؤةيملكفهواالخاصاقنومه

بمافنقبله،وفائقغيرفستطاعالينابالنسبةهومابمعياريناللاأنهأييرلد.

وهي،ذاتهالإبنهي،ندر!هاانلنايم!نلاالتيالقؤةفهذه،معنايتناسب

وهي،انبعاهمن!ماالآبمنتوصفلاوبطريقةتنبعبذاتهاقائمةحيةقؤة

م!تسبة.بطرلقةوليستجوهرلةوبطرلقةالإلوههبخصائصمتخلية

.جيدةبطريقةتت!قمأنكإرميا:

الشقاؤاتالفةخفقانبذءفي9:النبيموسيتخلمأيضناهحذاحيرلس:

جاءتالتيالقؤةأنجيذايعرفوهوالعظيمالنبيداودان!ما،ؤالآزضق"152

قائلأحتبفقد،عنهبغريبليسوهو،الإبنهيفيهتوجدوالتيالفهعندمن

أليس،ليوقلا.خئودةإ53!لفييماؤبنشقة،الشقاؤاثضنق!تالزلث"بخيفة

؟الأقنومحيثمنعنهمتمايزهومعهولوجدالآبالفهمنأتيالذيالكلمة

حيثمنمعهواحدأنهمعالأقنومحيثمنعنهمتمايزهوبالط!يد:إرميا

الجوهر.

السماء،ونشض!الوجودإليشيءىاحضرقدالآبأنوطالماحيرلس:

الأشياء؟هذهىخالقهوالكلمةيحونف!يف

.521:بوحها15

.قثلأانظروالثعاع.الش!مثلعديدةلثهاتالآ!حوهرمنالالنولادهالكنبسةأباءيصفماكنزا151

نوفبم2،طالآبائبة،للدراصاتالأرنركيالمركزسرابون،الأسقفإلىالفدسالروحعىالرصائلاثناسيوس،

حرلحواركرلى،.قوايفئا5:2.فقرةالثانبةالرسالة203،"16،91،:فقراتالأوليالرسالة50،02

"الآ!والههراليبوعثيهالجرهر!ةالملاقةهدهوصففياثاجوس.قيتعأيصئاوما.صهانظر،الثالرث

.62ص91فقرةالالق،المرحع،أثاسيرس.قالطرفزا"".ئدعيباليبرععلاتتهحهةمنوالأس..يوغا".يدعي

.ا:اتكوين!ها
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لال!يمرلل!بطهالثالثانحالا)حا

اتغلم.انفأريدأناأما،هذاعليالإجابةتستطيعأنتارميا:

نؤمن،إنفا.الدقيقةبالأموروملءصعبال!لامل!نسرور.ب!لحيرلس:

والآب.المساويالقدوسالثالوثفيهيالواحدةالإلوههأنالملائ!ةتؤمن!ما

شيء.ىجؤال!املالخاصأقنومهمنهمل!ل،القدسوالروحالإبنمثلما

تحققتانهايقالوالتي،الثلاثةالأقانيمهذهمنل!لالخلقمشيئةل!ن

تفرةوهي!لهاالإلوههمنتاتيول!نمشيئقهبالفعلهي،منهمأيبواسطة

الأقانيمبينمشتركأمرهيهذهالخلقمشيئةأنومع،المخلوقغيرالجوهر

أقانيمللث!رثةئن!سبفهيه!ذاحده.عليأقنومل!لتنسبأنهاإلأالثلاثة

فإنوه!ذا،شيءىفي!املهوإذأقنومل!لحدهعليتنسبا!ما

ل!يفعلالإبنأن!ما.ا"هالقدسبالروحالإبنخلالمنشيء!ليفعلالآب

متمايزأقنومانهمعمعهويعملمنهيأتيإنهحيثالآبقؤةهوب!ونهشيء

الإبن.وروحالآبروحهولأنهشيء!ليعملالقدسالروحفإنوأيضئاعنه.

إلييستندأنهرغميفهموهأنلل!ثيرلنيم!نلاتقولهماإنإرميا:

ذاتها.الحقيقة

الدقيقةللتفاصيلالتعزضبعدموضوخاا!ثرحديثنالنجعلحيرلس:

الوسائل.ب!لأف!ارنافيهنستجمعآخزطرلفا-أردتلو-ولنتبع

سرور.ب!لوسأتابعكإذنلنستمر:إرميا

،القوةهذهيملكل!نه،الآبقؤةهو-إذن-الإبني!نلملوحيرلس:

مدهشةأموزاصنعقدو!ان،المخلوقاتبقيةمثلمثله،إليهمضاف!شيء

فعل؟قدلما-محقا-أحديتهمهلمولماذاقلتقدل!نت،الأرضعليوهو

قأتقدزآزذتإقشئذ،إيالهقالعندماالأبرصيبتأنيرذلملأنه

،المرضمنأسوأوهو،داخلهمنالجهلطزذقدو!أنهل!نائطفزيي"هه

فاطفز"156.ا"أريذلهقاللأنهالأبرصطلبيستجاببأنأمرعندماوذلك

92.صالطرالحوار،مذالداية!تجلشإيها(شارادبققدوكانالحميةهذهعلياياكيدكرل!.قيعاودا+ا

)52(.رنموهامر

.802تا"ر

8:3.ت1هـ
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السلألطه"الع!

،إ"157ذاؤذائنيا،شئذتاإازخفناقائليننحوهالأعميانصرغعندماوأيضا

يتأخرلمعليهالحاوعندمايقا"158آفغلآقتيريذانيداقاذاقاثلأفسأل!ما

منيحنلملأنههذافعلقدوبالتأكيدالمرجو.العينيننوريعطيهماأنبالمزة

للأعميينيقولأنأوفأطهر"يرلدالآب"إنللأبرصيقولأنبالحرياللائق

القديسينالرسلإنتقولأنيم!نهلأمإ؟ب!ماالآبيفعلأنتريدانماذا9

بإم!انهمأنهف!رةرفضواعندماأفضلهوماولفعلوامغايف!روالم

عنديجلس!انالذيللمقعدقالوالأنهم؟آياتيفعلواانيستطعيونوحدهم

بطرسصاحولآخرؤاضثيى"915قغالتاضيرفيائم!مييحيممئوغ"باشم،اليه!لباب

اندهاشأثارقدالرسلفعلهماولأنائمميميخ"016.يسئوغيشفيذ،إييياشإيا

منتتتخئوقتائ!غقا،الإشزائييئونالزتجال"آئهاأجابوافإنهمال!ئيرلن

يف!ثيي؟"161.هذاتجغفناكدتقؤاناأؤيقؤتنا!أتنا،إتيناتشخضونؤتاذاهذا؟

لأن.للرسلوليسللمسيحالمجدةهؤلاءينسبأنيجبأنهآمنواقدأنهماي

عندماأنهإذ،وقؤةنعمةل!لوأصلينضبلانبع+الواقعفي-هوالمسيح

إلهة،بعطايامباشرةسفحهمفقد،لل!رازةيرسلهم!يوأعذهمإختارهم

لهمقائلأمشقةاتهبدونالآياتيجروا!يقؤة،الفههوب!ونهاياهممانخا

آخذئغ،قخائا.شياطينخيرخواأ.فؤتىآقيفوائزضا.طفروا.قزضى"إشفوا

هوأنهوجههأفضلوعليتماقافهمواقدفلأنهموبالتاليآغطوا"162.قخائا

أمامباسمهصارخينيمجذونه!انوافقد،فيهمعملتالتيالقؤةومانحصلأ

الأسموهو163.ؤاضثيىلماقغالثاضبرفيائ!مييحيممئوغ"باشمقائليندائفاالمرلض

الزتلآنقزئنا.يتتضمثؤييرضاذ،قؤتهغفخزأئت!لأئك:المرتللهقالالذي

3ع1151

9أع016

3أعةإ!

3:أع
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جمدل!للقابصأالثالنانح!لا)حا

الجديرمنليسإنهالقوليم!نكأنهأم1611.قب!ناإشزائيلؤفذوسق،مخننا

دائفارغبواوأنهمبالمسيحيفتخرواانفضقواقدالقديسينالرسلأنبالإشارة

؟عملوهما!لفيالفاعلهوبحونهيبشرواأنفي

جذا.بالإشارةجديرأمرهو،بلاإرميا:

لمنفسهالإبنان-:ارميايايليفيماسيقولون!انواوماذاحيرلس:

لفعل)!مصدرفقطالآبإليئشرولمالمجدمناسمهيحرمأنيرفض

ب!ليقولأنهإذالذاتيةأوامرهإليالمعجزاتهذهينسبل!نه(المعجزات

القوةوبنفسالآبيفعلهلمامساهـلةوبطرلقةيشاءلمنالحياةيهب)نهسهولة

نورأيضامعطيا،مرضهمنيشفيهأنيرلدأنهفيللاءلبرصارادتهوئظهر

وغيرمؤ!دفيهمشحوكأمرهوهلوأيضايذيه؟منبلمسهللعميانالأبصار

ت!ونوأن،الأوليلحالتهاالطبيعةيعيدفهو،الآبالفهقؤةوهوبالفعلأنه

نأأعتقدغيرانيالآب؟طبيعةبالضبطهي!ماطبيعتهلفرةهيالخلآقةقؤته

فسدتقد!انتانبعدالأوليحالتهاإليالخلائقطبيعةبهاأعادالتيالقؤة

فياحضرتالتيعينهاالقؤةهي،عظيمةسقطةفيوصارت،الخطيةنتيجة

165.الوجودإليالعدممنالمخلوقاتهذءالبداية

لآ:نغآقولالخق"الخقنقصبأييشعرأندونقال!يفإذنارميا:

ذاكغبئقفقالأق.يغفلالآقييتطزقاإلأشيئانضمييمامقيغفلآقالانجنيقبز

!ؤشئيىل،يفقفةفؤقاتجميغؤئرليماالائنيخمثالآلبلآن!ذبك.الائنيفقفةقهذا

أفعلهلاأفعلهما9قائلأاستطردثمآتئغ،166.يتتقخئواهذ؟مقآغطغآغقالأ

الأمرهذافهمتلواذن،1670الأعماليعملهوفيالحالالآبل!ن،ذاتيمن

الجزيل.بالش!رلكمديتاسأ!ونصحيحةبطريقة

18)س(.98:170مر161

يلرمألهويفولالجد،فيالآبكلمةظهوربأثاجوس.قبدكرالكلصة""نجدكتابهسالأولالمصلي016

تجديدأنئدركأدالمرءيتطيعومكذا،حالقهاللهوصالكودكلهخلقهصلالحديثنجدأ"أن:الأمرهذالرح

الآبيتصمادفيتنافضهاكي!أنهيتصحوهكذاالبدء.فياسيقةحالقهوالذىالكلمالواسطةتمالحديقة

3.ص6900،2،طسالق،مرحعالكلط،نحئئدا"الماخنقلهالذىبالكلمةلمالعاحلاص

.002؟91يوحناه

الأغضال".بقنكفؤلبئالحاذالآتلبهنتفي،بنببماآتكقنمننتبهكننكنماتيى"انكلأنم1:01،لوحاانظر163
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أل!لأ!االط!"

القدوسالثالوثبخصوصسابقاقلناهقدماإذنفلنتذ!رحيرلس:

،القدوسالثالوثللأقاني!اواحدةإليهةطبيعةتوجدإذانهقلتلأني168.المساوي

وايضا!لهالجوهرفعلأنهيقالأقنومايفعلفإن،مغادائفاأنهامعالمتمايزة

يعملأنوأيضاامغاتعملانتفضلالأقانيملأن،حدهعلياقنوم!لفعل

حده.عليمنهاى

الحديث؟هذاانسيو!يف،هذاأتذ!رأنيإرميا:

الإبنفإن،الخليقةفيشيئايفعلأنالآبالفهيرلدفعندما،وبالتاليحيرلس:

وذلك،خاملأالآبي!ونلا،شيئاالإبنفعلانحتىولاغيرفعآل.ي!ونلا

واحدةطبيعةولهمالأخرفيئدزكأقنومكللأن.واحدوالخالقواحداللهلأن

اقنومول!لمتمايزةأقانيمثلاثأنهمئدزك!انوأنحتىواحدوجوهر

916.الذاتيةخصائصه

.بالصوابتت!لمأنك:ارميا

بنافهتا-واضحهوكما-بدقةالأمورهذهفحصنا)نناطالماإذنحيرلس:

بالطرلقةالشديدإعجابناولنبدي،فيهانتخدثالتيالأمورهدفعنلنفتش

!وسيلةالمعجزاتدائفايستخدم!انأنهإذالمخفص.بهايت!لم!انالتي

جذبهميتمأمامهمنللفراريميلونالذينهؤلاءلأن.17.للإيمانالبشرلجذب

ولقدمباشرةال!لامبعدالمعجزاتجاءتإنالسليمللإيماناسهلبطريقة

آياتترؤاتغإنتؤجمئونلآ9المائةلقائدقالولهذاالأمرهذانفسهالمسيحذكر

171.ؤغخائتاا

ناتقريئاتقولأن-أعتقد!ماءترلدفأنت.تقولمافهمتلقدإرميا:

رنمهاسقأيفئاوراجع92صراانطر.النالرثعفبدةبحصرعىإلبهأثارأنصقكاالفارئكيرلر.قئدكر68

دلاعوماالمبحى،الاكلانأصاسهيالتىالئالوثسنيدةالمتيمالاكلانابيمك!الرحبنكرارالمعىتاكيد96؟

الواحد.الجوهرلهمإذالثالوثأتانيمالرهيهعندفاغاإلاالابنالربهعن.كرلصق

رحلضفاءععحزةعليوتعليفهلوقالامحيلتفوهجاققوذلكهدهتناكهعن.كرل!قعبرحر2موضع!013

الذىذلكمعرفةإليمجتذممادالجدلبظيعلاالذيرا.اولنك:فيقرلنج!،ضطانروحبهكالىناحوم!كعر

من،لذلككانوالاذعانالطاعةإلمطالمعحزاتلوا!ةئربحونركاهللاء،يقينيةمعرفة،وبالحقلالطيعةوربإلههو

!8.صالسالق،المرحمع".المعحزاتبعضب!حراءتعاليهيككلألىأحبادكثرةفيالضروركلعهاوالافع

:4.48يوحنا
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ل!"ممللقابطأالنالنانحالااحا

وقدتجدهلهذااليهود.فائدةذلكمنيهدفوهوالمعجزاتفعلقدالمسيح

طرلقفييسير!انقق!ليقنعأنيستطيعحتىالوسائل!لاستخدم

الحقيقة.معرفةفيرغبان،وبإرادتهيرجع!ي،معؤج

بسهولةالتعفمفيطرلقتكعنجذاراضيواني.بالفعل!ذلكهوحيرلس:

شخصمعالحديثأتبادللأنيللغايةسعيد،بالتأ!يداني!ما.صديقييا

!نشيد.بسرورالأذنتسمعهنايمنيصدرنفميشبهوالحديث،مثلكح!ي!ا

يومفي،ال!ثيريناندهاشأثارتالتيمعجزاتهإحديأجريقدالمسيحولأن

فمدهحدودبغيرالعنانلألسنتهموأطلقوافثاروااليهودالحقدملأفقدسبت

ب!لماتينطقونأنهميظنونوهم،مرارة!لهاجذاحادة!لماتمستخدمين

لآلآئةالفيما،منليممنالائنمتان"هذاوقالوائقضنقدالناموسأنفأعلنوارائعة

نفسهالآبأنموضئحأالاتهاماتهذهأبطلفقدالمسيحأماال!مئئت"1720يخقط

ماأيضاالناسيعملأنيرلدانهيقولأنفييتزددولم،السبتيومفييعمل

آغقلإ173،ؤآتاالآقختىيفقلإآييقاللأنهااليومهذافيللحياةضرويهو

وذلكوقؤتهالآبأرادةأيضئاهييحدثما!لفي،وقؤتهإرادتهأنواعلمهم

شيئاتضيم!مقيغفلآقالانجنيقبزلآ:ت!غآفولالخق"الخقلمقالعندما

وهو!ذلذإ174.الائنيغقفةقهذاذالثغيئقفقالأنيغقل.الآقييئطرقاإلأ

لاو!أنهاالإلهيةطبيعتهتصفوب!لماتواضحةبطريقة،بالطبعيت!لم

اخريبطريقةيصفأنالمم!نغيرمن!انلأنهبمفردها.العملعليتقدر

التشولشيشوبهبشحلالأمورهذهندركولأننا.فهمهعنطبيعتناتعجزما

انينظر9*ماقالالمدز!ةغيرالإلهةطبيعتهمعيتفقوبما17الوضموحهو!كدم

!:16.يوحنا

القدرةالآبصالاب!ينصدهلعناترلعليأحابتهنطاقفيالآيةهذهمع.كيرل!قتعاتل.5:17يوحا133

بوحالإنحبلشرحهصاق!أنهعبر"أعملواناالآ!حنىبعمل"الطالمحقولليأجاشهوئحملالعملعلى

الآ!معالأضياءبعلكلأنهبوصوحابهوديقعأنادأالمسيح"إدةفبقرلالآبةهذهمصيأكنرلمصيلبوضئح

لدوفباإلأأبذايفكرلنف!نهلفسه،الجوهرلهواد.سراهأحرلي!لأله،ذاتهلىولدهالدىذاكطيعةلهوأد

والقزية.الحثةالآ!مثنةلالحريموإذنفها،الأيخاءيعملف!نهالجوهرداتمنموواذ.ؤتدهالذكطلذلكصالحا

.258ص،الأولالجؤالالق،المرحعيوحا،امجيلشرحامحك(،.الىالألثاءكلالآبمعيعكل

.:591يوحها131

"ما:فيقولالقطةهذهحرلعالهودكلا!هتكرارإلىالربدفعالذىالسببأخر.موضعفي..كبرل!قيين!7؟

لأن-،الحقلانتاصضبههميرمونالسامعرركانالربوعفصكل،اخرىلطربقةثانبةالربئصرهنبلاعهتحذثا
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السا)سأالط!"

عنهتقولأنغيرحقيقيأنهام"1760الطريقةبنفسأيضااللإبنيفعلهيفعلهالآب

أ!ثرمفهومةبطرلقةت!قمقدلحان،القؤةينقصهاطبيعتهأنعرفلوإنه

نإشيئايفعلانبمفردهيستطيعلاالإبنإن:تقريئاالآتيقائلأضحواوبش!ل

يفعلأنيقدروانهنفسهاالقؤةلهأنيعرفلأنهل!نالآب.منقؤةيأخذلم

فييظهرعملهوأنللآبالذينفسهالجوهرلهأناوضحفقد،الأعمالنفس

شيء!لفيتتفقارادتهوان،أيضاالآبعملمثلالخليقةفييحدثما!ل

ل!أنفيوأيضاوالفعلالإرادةمعالإتفاقي!ونوه!ذاؤتذه.قنإرادةمع

بعبارةيختصفيماأما1770بينهمافيمامشتر!ةتحونالإلهةالطبيعةقوانين

حالاتتوجدلصنضعف.أي-حالأيعلي-تعصسلافإنها،يقدرإ178"لا

تفيرعدمالتعبيرهذايعنيبحسبهاوالتي

ايافكار.لفىباصخدامصياغتهاييدالربيمهموفا،كانلاالذ-سضمفببباولأتفبلتكناالتي-الكلصة

للالنلايذ.معرفةلرعنهاتخاوزصيعةكلتيحعلالأاعىكعئم.تيقالنيالفضبلةعكلهوابضئازلكلأد

اليايأمورتعزضالتىالمعوباتيزيللآخر،حيرمنمزاتعدةايعبروشغيبر،نعايمهبميغنزعوفيلمئمبماية

26..ص،الأولالمحلدالالقاالمرحعيوحا،إنجيلضرحكا".يمقم

.5:91يوحناأنظرا

لهذا،المقدسالكتا!وتفصرشرحمحبطيعةعنتختلصوالتي"الثالوثحول"حرارلكتابهالدفاعيةللطيعةنظزاا

محدهلهذاالإلن،الوهيهعردفاعهتخدمالآياتهذهأنفحبوحنا.إنجيلمنأياتلبعضكرل!.قتناولتحلف

التيالقطةبخدمالذيالأطارليووضمهاالنرح!النديدالزكيزمعلكىالثالوثحولحواركابهركابتين

ولإسهابالانحيللصلزتيبالآياتوثرحيفحرحبثيوحالابجلضرحه!محدهلاالذىالأصعها،يتحذث

الادسالفصلكتهلمجدهلهذاواضحكمفال.الآباتلهدهوالروحئاوالخلاصثةالخرضولوحيةالأبعادموصخاشدكد

لكنهعمل،أىفعلفيولاالقوةلطلاالآبمنأدنلي!الأب!"إد:الآلطلالعنوانيوحناإنحيلشرحكتابهس

مناللاموتيةالأبعادلهامعطا5:91يوأيةثرحثمبالطيعة"،منههوإذحمرهرهنف!رومنالقدرة!لهمعادل

.260267.ص،الأولالمحلد،السابقالمرحعيوحنا،إنجيلشرحراحمع.عديدةزوابا

محدهإد،النالوثحولالحوارهذالعىيكتبومريوحا،لأنجيلضرحهنصأما!يضعكيرل!كان.قانيدو!

تذلإنما"الاسنحالة"اوبفدر""لاكلمةإنا:نجفول"لابفدر"الأبنإدالمحتولمعيلاسها!نجرحأبضثا

إفانقولفحن،معينمعيإلمطتنيرأضاكلماتالقولأما.الكائنةالأضاءلعضعلىتطقأو،ميةاعياءعلى

ذاتوالجواهرالطاثعاسنقرارإلم!نيرماغافاإفابلضعف،عنلا،الاطلاقعلىدلاللأذاتبالضرورةلبست

...ثاتتاثيرسبالطيعةيفعلهأنيقدرالذكيوماكالئا،أوكانضيءكائنأىحهةومنالجميرعرالمابالحال

مذاينس!إمماف!نهحذا،ئقيةتطمةركاكانت،خىتطمةبحملأدبالطيعةيقدرلاإنهإسانبقولحيرفصثلأ

لالطيةعاقلأبمىمرلود،عاقلإنانبالطميعةاناأحر،يقولحيرلكىيخهالمتاعلالداخليضحعهإلميالفعل

تالبتوعدمالجوهر،ثاتعنتمبر"أقدر"كلصاتف!نأبي،طيعةمجمىاراهلاذالقمنضيئاافعلأدأفدرولا

الذيلالاردياداتقوىعافلأمحلوئااكردلاأنزانمىأقدرلابقولإذمنلأ.ع!هوماسوكطضىءاكيإلىلنعر

يقدرلا:يقولالميحتمعودتدإذاالطريقةعده.ابىطيعةفيذلكفحلترةأريلالألني،بالطيةلييحدث

داحله،لىيماي!لأنهالاب!،لأعصاللوئاتوحهلايقولوكالهيعحل"الآبيمطرماإلاضئانضهمنيسلادالالن

ضرحاطيمة".اداتسكولهسى،طبيعتهيناتضمايقدرلاوهو،ولدهالدىداكحومرالطيعية،العالهور

.266صراياول،المجلدالابق،المرحعيرحا،إيحل
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ل!ئبيللقابمهالثالتانحالا)حا

أنأقدرلا:لقاليت!فمأنللضوءأم!نولو".يخطئأنيقدرلاالفهان9

أننقدر"لنلصرختا:صوتلهاأنلو،المياهأوالناروأيضاضوخ.غيرأ!ون

والتيالعظيمةافعالهيقذروالمغيرالعقلاءاليهودلأنول!ننارإ.أوماءن!ون

إنهقائلأللآبالأفعالهذهنسبفإنه،بالس!رواتهموه،المعجزات!لفاقت

لأن"917الأعماليعملهوفيالحالالآبل!نشيئايفعلأنبمفردهيستطيعلا

الكلمةبدونأيفيهالتيالقوةبدونشيئايفعلولنالإبنخلالمنيعملالآب

آغفللشث!ئثإن9المسيحقالفقدولهذافيه.يوجدوالذيمعهاتيالذي

قآمئوايبيتؤمئواتغفإن،آغقل!تثإنؤل!قبي.تؤمئوافلآآبيآغقاؤ

أيضاهناانهواعتقد،آفييما!08ؤآتافيالآلتآنؤئؤمئواتفيرفوال!ني،يالآغقالي

الجوهر.فيمعهواحدوإنهللآبالتينفسهاالقؤةلهأنيوضح

الملائكة؟معيسجدوهل،الساعةالإبنيعلملاهـهل

جذا.سليفا!انقيلماإنحيثاتهامأيلكأوخهاناستطيعلاإرميا:

ستعتبرنيذلكفخلاف،عنهأسألانأودشيءفياستسمحكأنأريدغيراني

الفهم.وعديموثقيلأمزعخا

عنوالحديث،الش!وكفوقهيرغبتيلأن،صديقييابالمرةابذا:حيرلس

المخفص.مجدعليإنسانيفتريعندماوخصوصئاليفخرهوالأمورهذه

قؤتهولهالجوهرجؤالآبمعواحدأنهتؤمنونقنان:يقولونهمارميا:

تشخذونآئتغ9:يقولالسامرلةمعحديثهفيالمسيحلأن.معنايسجدهو،نفسها

انيفوبا181.جمنفؤالخلآصقلآن.تفقغتمافنشخذنخنآقاتغقفونل!نمئغتما

.اا:.4يرحناانظر917

لادعلي.كرل!قضع.كرل!(.قاصتخدمهالذىالمخطرطنصحبباعصالمي)فأفرا:01.37038يوحنا018

توحدولا:الآليدئهمسارأننيئظهرالالهيةالأعمال"إنفيقوللليهودكلامه!يرخهوكانهالآيةلهدهضرخايوعالرلي

حمهةمنانهرغماعحلها،الىالألهيةالأعمالببرهانللآليماوأننيعرضتددمتممااطانكملمدمححةلديكم

وحدهلأنلي،والآبالآلي!اليتدكواادالمصكنفمنوهكذا.عاديإنانم!لمنكمواحدإلطالدوالجد

747.ص،ول19المحلدالسالق،المرحعيوحنا،إبجلضرحالآب"فيئرىوالابرالابىفي2يالآبتجعلالجوهر

ايصرلىاعطاءالآيةهدهلرحيوحنا"إبحيل"ضرحكتابمنالحاصالفملكرل!.قيبدا4.22:يوحنا181

امماننيئحكلالمصللهذاعنرائاويضعضصنلمخلرتاتيحسرنهوقنالابنالوهيهينكرونقنعلىللزدلهاالصحيح

(،.الآ!معلهئحدبالحرىبلوالذالكلمةهوإدالاحدتعدادني!الابن"إدفيقولالالندالكية

23.صا،الأولالمحلد،الالقالمرحمعيوحنا،إنجبلضرح
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الطا"الصلأ!

بينمنيخسبتمقيم!ن!يفالفضلاء:أيها!ل!ن:يقولونايضاوهم

للآبومساوالجوهرفيواحدي!ونوأنالمجدنفسلهيحونأن،الساجدين

اغطيوقدالإبنانيريأنللمرءيمحنبالتاكيدأنهمعله؟،يسجدالذي

انيؤئمذلكؤآفا9:قاللأنهالطبيعةحيثمنتفوقهوم!انةمنهاعليمنزلةللآب

إلأ،الانقؤلآ،ال!منقاءفيائدتينائلآئ!ةؤلآ،آخذبهقايغقغقلآال!مناغةؤتفلت

."182الآث

متحذثا183،خادفايصيرالفههوي!ونانمنبدلأالإبنانأيحيرلس:

يجهل.و!أنهيظهروفجأةابواسطتهخيقواقدالذينكلمعالآبالفهعن

ألعابمنهزليةلعبةيشبهلاو!يفللضحكمثازاالقولهذاي!ونلا!يف

بإتباعهمالفهممنالمزرىالحدهذاإليوصلواقدي!ونوالمإنلأنه؟المسارح

وحل،فيأذهانهموضعواقد!انوالو!ما،البشريالف!راوهذالهراءهذا

ماعلي-لأنهم.الرائحةالذ!يةالمقدسةالعقائدمعرفةرفضواقد!انوالما

الابنالوهبهعلىهحومهم!واسنخدموهافهصهاالأربرسبونأساءالنىالآباتإحدىهىهده:13.32مر!8!

الأريوصينضدمقالاتهفياثناسيوس.قيأنصقماعلي.كيرل!ق!تصدانالطبيعىمنكادوبالتالميالمتحد

المحدربتالهلماالصحيحاينرأعطيعدماوذلك،القدسوالروحالآبمعالجوهرلطالإب!صاواةصدفاكا

الكلمة،فينقصئالي!فهذاالجسدبسبباياخرى،ك!نسانالأتوالتالمثلماهدانال"إنه:فيقولالآ!ةهذهلي

يفحمىاحدكادإنجذافىىأنككنأيضاوهذا.المعرفةبمدمتتصصالتيالريةالطيةتلكبسببهوبل

ولابوا!ته،الصراتخلقتحينماهكداقكفملمفهو؟هكذاالمخفصتكفمويتنمتىب!حلاص:المنابة

ولادتهتبلأيفئاهذا!ثللموهو8:27003(.أم)انظرالأضياء"كلالصانعالكلطنفه،الآليمعحيصاكان

إنسانئابهتكفمضىكلناموتهإلنصأنالصواليفمنالسبولذاحسذا.الكلطعارحينصاولكىك!نان

هىالمخلوتاتهذهلأنوفايتها،بدايهايجهللاوأننحلرقا-له،يعرفأنالكلصةخاصيةمنلأنهتانى.أدلعد

النهايةبالتاكيديعرد!ف!نهوكاية،ضىبداياكل!عرفمروإذتكويمها.وحدودعددهاكميعرفوهواعحاله.

الساعاأتتتدالآب،"أبهاتاللأ:إنائانفهعنالانحيلفيككفمفجنماوبالتثيد،للكلوائم!بهةالعامة

يجهلها،كإنانانهرضالأشياءكلفايةساعةأيفئايعرفالكلة،بصقهألهفواضحا(،ا:7)يواشك"مجد

وهبة،مجدىد.ترحمة،الأريوسينضدائالثةالمقالةالأمور".هذهفيوخاصة،الانانخصائصمنهرالجهللألى

للدراساتالأرنومحيالمركزالشهبد،عبدنصحىود.فنرمولىلسحوقلفد.مراجعةالسهبد،عدنصحيد.

*83.اص،7002إبريل،الآبالية

لاأنهبهيقصدونأفمإذ،القدسالروحأوالابنالوهيهزللتكيك"حادم"لقبالهراطقةاستخدمماكثيزا183

بأنهالفدسللروحاكامهمعلىالحوارهذافي.كرل!قردإدبقولفد.الثالوثانانبمبينالجرهر!وحدهنوحد

الالنإنالهراطقةعدتعنيلأفا،الصفةهذهعنهنافئاالابنألوهيةعن!دافعوهنا284(ص)أنظركخادميعمل

لدبخصرصانطىوتصرزهمالهراطقةفكركرلس.قكثفأخرموضعوفى.والمعرفةاللطةأيضئاكلكلا

الخادماسمع!ويطلقونفيرعونالحصيتاخذهمكاد"لهضيء"كلأدالهراطقةيعوعدماا:يخقرلالابر

تولمعىويرضع82،صالأولالمجلديوح!إبحيلضرح.أالر!ولي!وعالدحر،ولي!عدالابنلانويحلصون

وأخادمالاسإدتعنيلافهيالآهـ.منأتلالالنانلالمزةتعنيلاالبارة"هذهفيقولكادلهضىءكلالابجلى

هوإمما،يخلقلكيأخرستؤةيلافهو،حالقلالهالاعمارمعيتنارماوهو،ارادتهففذاأخرأحلمىيعكل

.8.صالابقالمرحعالوحبد".الالن،الآ!اللهتؤة
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ل!"كللل!!أالثالنانح!لىحا"

ال!تابمنبلفقطنحنمئالايتعفمونأنهممعتمافانسواقدو!أنهم-يبدو

صورته،وهوتماقاالآبمثلوهوالفههوب!ونه،الكلمةأن.عينهالمقذس

خواصبلوأيضابل،جسذااتخذب!ونهفقطليسمتاحواحدظهرقد

نسمئها.أنيجب!ماالبشريةالطبيعة

مح!ومةوهيالإلهةبالطبيعةومتحدةمقترنةالبشزلةالطبيعةفخصائص

لأنه.اللهوف!ر)رادةهيماتعرفلاو)نهاوالسجودوالطاعةالعبوديةبنير

قئغفقة؟(181.الزثفحزغزفقن"لآثةيقول

)نهيقولواأنيقدرونلاأنهموأعتقد-مثلناصارقدالكلمةلأنوه!ذا

اتخذقدإنهوحيثارضتاجسذااتخذقد)ذ-الكلمةهوي!ونأنعلي!ص

نقولأنمنيمنعنامايوجدفلا،18هالخاصجسدهاياهجاعلأبشريهوما

يحتمهماوهذاالبشزلة.الطبيعةلهذهماالتدبيرئخلبحسبلهصارقدإنه

به،يتعفقوماجسدهمنتمافاالكلمةيتعزيأنفإماوبالتاليالإخلاء.مشي

الحديثهذاأنراواأناو،فقطالئهايروهوحينئذالتدبير،عمليةتماقاوئبطل

منيخجلونسببفلأي،اللياقةوعدمالتقويبعدميتصفأنهإذالفزعيسبب

تدبيرتناسبالتيالأمورتلكفعلهعليالمسيحويدينونالبشريةالطبيعةقوانين

وقدالههوب!ونهأنهبحمةيف!رواأنالواجبمن!انأنهمعتجشده؟

صارفعندماوه!ذاالبشزلةللطبيعةمالذاتهخضصفقد186الهمنأتي

لهئسخدفهوالفه.يخصاناللذانوالمجدال!رامةلنفسهحفظفقدانسائا

!إنسانسجودءفييعتبرانلمانهمع.السمواتوفيبلفقطالأرضفيليس

انيزآذخلقتى"ؤآيضاقاللأنه.مهينامرهوأو!رامتهمنيقفلمايهودي

الذيالكلمةإنقالواإناماالفإ"1870قلآئ!ة!لتة:"ؤئشئخذيفولائغاتيمإلتى

ولينيهودئا.وئيدعينهذينحنفحينئذإبراهيمنسلمنهو،اللهمنجاء

2016.اكر181

واتحاداللهتخدكلصة!نمماحققةلايضاحأثناسيرسالقدبىلدىالمفصئ!التبيراتمن(الحاص"جدهتعبر185

المرحعالكلحة،تجدالحاصر"."حدههىالاقوميالاتحادهذافيأعحتوالتيالريةبطتالالهةطت

!23،63.7،ص،السابق

الإكلاد.تانودفيئدكركصا186
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طألسلأا)االعا

قد،هذافييعتقدونالذينهؤلاءحجةأنثبتقدايضامعنا.ساجدايضاهو

جاءعندماأنهالطرقب!ليؤ!دونوهم،الهوسمنالحدهذااليوصلت

فهووبالتالييسيجذرمنالجسدبحسبؤلدقد،ابراهيمذرئهيساعد!ي

بدونأمرو!أنهتدبيرالتجشدشريهملونفلماذاشجذقدو!إنسانيهودي

عدميشوبهاوبطريقة،نفسهاالحلمةطبيعةحيثأعلاإليصاعدين،معني

إياهمعزينمعنايسخد!يالجوهرجؤالآبمعواحدهوقنيحدرونالوقار

أرادوالوالذينهؤلاءمعأومعنايخسبلابالحريهواذ،إل!ثةعظمة!لمن

سي!ونهذاتضرفه!افإنالع!سعليبل،أحديدينهمفلنيسجدواأن

طبيعةجهةمنقليلأشمينقصأنهعنهغيرم!توبأنهاموش!ر؟تقديرمحل

وعنالملائةطبيعةأيالساميةالطبيعةتلكعنقليلأسينقصبل،البشرلة

مجدهم؟

ائملآئ!ة،غنقييلأؤضيغيئدت"ؤل!ن،ايقولبولس.قلأنصحيحاهذ:إرميا

انمؤت!188.آقيآنجل!مق،ؤائ!زاقةيانخدففلأنزاة،يشوغ

يس!نونالذينوهؤلاءالساميةالطبيعةهذهتريحوماذا:ليقلحيرلس:

لمنسجودهممناللهعنوحاملةثابتةمعرفةلديهموالذينالسمائيةالمدينة

صديقي؟ياتجبينيأنتستطيعفهل؟مجدهممثلليسومجدهأقلطبيعةله

عملك.ضمنمنهذالأن،لاإرميا:

لهمالذينهؤلاءبينيوجدالوقتنفسوفياقلذاتههوانهلوإذنحيرلس:

أقلهوماالبشزيةطبيعته-احتراموبحلستقبلفحينئذ،يقارنلااعلاوضع

الملائ!ة.طبيعةمنب!ثيرادنيهيالإنسانطبيعةانطالما،يلائمها!ي

منىأرفعهوماب!لفسنقلدهاال!لتفوقالتيالإلهيةالطبيعةأما

اسم!لومنعاقلجوهرأيمنأعليهواللهجوهرانحيثالمخلوقات

يوجد.أنيم!ن

ال!ائناتبينوؤجذ،لنامايتخذأنقبلالمتجشدغيرال!لمةأنلوإذن

مخلوقاتهمنأقلسي!ونفحينئذ،الملائ!ةعنمختلقاي!ونوبالطبعالأقل
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ل!"ميللقايمأالنالنانحالح!"

وسي!ونالساجدينبينمنأيضاسي!ونوبالتالي)الملائ!ة(،ذاتها

تنقصهوأمر!بيرخطأهذاسي!ونبهوآمناصذقناولو.معنيبلاالحديث

وحينئذ،انسائا!ونهالبشرلة(طبيعته)بحسب"أقل!انهعنهفيقالالتقوي.

هوأنهمعإنسائاصارلأنهالساجدينمنصارانهاي:الآتيتف!رفيأنيبقي

موضح!ؤقالالقهلأن-الرامةبنفسالآبمعلهولسجدالطبيعةحسبالله

ىو،ر!بة!لستجثوليانه.الربيقول،حيأنا9الأنبياءأحدبلسانآخر

فيالآبمعواحدالإبنإنيؤمنوهوبولسق.ان!ماأ918اللهسيحمدلسان

يالشيمتجثؤل!ني9:قائلأ!تب،ولدهقنمجدنفسلهالمولودوإنالجوهر

فتفتيرف،الآزضيىتختؤققالأزضيىغفىؤقنالشقاء!ؤمفقزنحتيما!ليشيغ

الآب"091.الفيمالمخدزبفؤافتيميخيشوغآنيشالن!ل

أيضاهول!نه،الآبمعلهسئسجدالإبنإنيقولونأنهمغيرإرميا:

مناسميهيالإبنطبيعةلأن،الطبيعةحسبهوقنيعلملأنه،للآبسيسجذ

الآب.طبيعةمثلليستالوقتنفسهفيل!نهاالخلائق!ل

و!م!افأةعنهغرلب!شيءالإلوههمجدا!تسبقدالإبن،اذن:حيرلس

حصلقدول!نهبطبيعتهخاضاأمزاليسلهالسجودانو!ما،فضائلهعلي

هذا.ارادالآبانفقطلمخرد،عليه

به.وينادونبهذايعتقدونهم:إرميا

ناعطئةللإبنالآبؤقمبو!يفمتييبئنواوانلابدانهمغيرحيرلس:

أننحننرلدعندمايتمللآبالسجودانيقولوااناتخئللالأني،لهئسخد

الآب.الفهقرارهوالقرارهذالأن،لهنسجد

الأيم!نهللأنهله.تسجدانالملائ!ةأمرالآبانيقولونهمإرميا:

:)ؤنشمخذيفولنيمانقاإلىانب!زآذخلقتىؤآيضا9قيلمامعنيهوهذاي!ون

الف!!191.قلآئ!ة!لتة

ل!ربن،السجودبضرورةآقرقدالآبإنتمافايعرفونهمهلاذنحيرلس:

.11:ا،رومبةانظر:45230240إضعباء918
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ألسلأ!ا"الح!

،البشريالمنطقحسبالوحيدبالإبقالمرتبط"البر"لقبانوين!رون

وقل؟م!تسبأمرهوالمجدأنيؤمنواأنيجبإنهتقولانبالضرورةيستتبع

ال!لمة)نلولأنه!ثيرلن؟أخوهبينصارعندماأليس،ب!زاذعيمتي،لي

يدغلملماذاإذنتجشدهقبلحتيالطبيعةحسبلناوأخاجنسنانفسمن!ان

!انو!يف؟الأخيرةالأزمنةفيحدثهذاإنقيلل!ن؟البدايةمنذب!زا

شكبلا،ول!ن؟بالخليقةمرتبطهو!انإنالوحيدالمولودئدعيأنيمن

لهوصار،بحزادعيولهذاإنسائاصارالزمانملءفيالإبنإنيقينوب!ل

وحسب-يؤمنون!انواإنإماالسجود.لهيجب!انوأيضام!تسئامجدا

وأف!ارهزلي!لامإليحديثهميتخولفبالضرورة،ذلكبغير-يقولونما

صارقدأنهبسبب،!انلو:يقولأنيم!نهالمرءأنأعتقدلأني.متناقضة

ئسخدانينبغيفيهانقيلالذيالزمن!انولو،ب!زادعثيقدولهذاانساتا

مناسئاليساخلائهوقتفسي!وق،تواضعانهيقالعندماوبالتحديد،له

إذأ!بروإهانتهاالبشزلةالطبيعةضآلهست!ونالع!سعليبل،مجدلأي

الطبيعةتلكإليتنازلفإنه،متوبهو!ما،لهومساوالآبصورةهوبينما

ئسخدأنعنوبعيذامجدبلا!انأنهلول!ن.البشريةالطبيعةواعني،الدنيا

عليجالسوهوبهيحيطونوهمأنهمحتىالسيرافيمأصابالذيفما،له

يقولون،نجدهمالقواترلثويدعونهوتماجيدبألحانيسبحونهالإلوههعرش

مملوءةالسموات!انتمجدفبأي؟2!امجدكمنمملؤتانوالأرضالسماءإن

عزراإذنفلتسمعمثلنا؟صارانبمجزدئمخدانحقعليحصلقد!انلو

الأعمالو!لتبار!هاوالسماء،بالحقيقةتنادي!لهافالأرض9يقولالذي

معلئايصرخالطوباويداودوأيضا3191يرافقهالتئرفلاهيأما،وترتعبترتعش

فتزتيذ"491.الآزضيىإلى"التاظز:قائلأال!ليضبطالذيالفهعنوضوحب!ل

!يف،الآبلله3ماىله،ب!زائدعيأنوقبلتجشدقبل!انقنإذن

6:3إشانظر9

لداالعربةللزحمةاثايخة(،القالربةالأسفاركيروهىالألركريفاايأضارمنهرالثالثعزرا)سر:436عررا3913

شةدبروتالكتالية.الرالطة9الكتا!:هام!عليسللة.عزراويةكتالات:الففاليدولرالحوركيالطرالمر
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"ههـلال!للقايال!الثالثانحالحا"

ما؟شيءفيالآبمنأقلأنهيحسبأنالمم!نمني!ون

صارعندماأياأنتتعتقد!ماهصذاالوضع!انلووحتىارميا:

ئسجدان!رامةت!ونأنيمحنفهل.لهئسخدبأنالأمرصارحينئذب!زا

؟الآبمنلهمعطاةله

معطاةالحرامةهذء!انتإنمجزدفينف!رأنيجبلالحنحيرلس:

وصارتنازلعندماهذاصارفلقد،لهأعطيتبالتحديدمتيفينف!ربل،له

بحزا.يصيرأنمعنيهوهذااناعتقدلأنيلنا.!أخب!زا

معك.اتفق:إرميا

حدفيالبشزيةللطبيعةنسجدأنلائقأمرهوهل،أيضاليوقلحيرلس:

الله؟بعظمةاللائقالسجودبنفس،ذاتها

مختلف.سجودبالطبعهوإرميا:

فقط.الإلهةبالطبيعةيليقسجودهناكلأن،صديقيياجذاحسنحيرلس:

91خلسههلفهمساواتهيحسبلمالذيوهو،عفوهمنالإبنتنازلعندماوبالتالي

بالضرورة!انقنشحلواتخذالعبوديةتحتبطبيعته!انمااتخذواذ

والغريبالمعقولغيرمن!انلأنهلحنمعنا.أيضاهوشخذفقد،يسخد

وإنحتى،الآبمنجاءقدالذيالإبنأنيتبيهىأنمنطقيف!رىعن

طغمةأيالسماءفإنولهذاللآب.الذيعينهبالمجديتمتعلا،تجسدقد!ان

السزبهذايتعفقما،القدسالروحباستنارةتعقمواقدالقديسينالملائ!ة

!ب!رففخدأالآبمعوالجليسالوحيدللإبنيسجدواأنالأمرلهمفصار

مزةالأولالمجدهذاإلييدخلهالآبأنهذايعنيأندونكثيرلن.اخوةبين

ي!ل!ن،وغرلبعاديغيرشيء!أنهلهالسجود!رامةيعطيهانهأو

هو،القدمومنذدائغاالملائحةهؤلاء!لمنلهئسخد!انقنأنيوضح

تجسد.عندماالآنلهئسجدقن

با!ورةصارعندماشجذقدالإبنإنواقولالحديثلبدايةسأعودإذن

طبيعتهعنندر!هأنيمحنمائبيملاهذاأنمع،العبدشحلفيوظهر

في!ونهبحالةيليقالسجود!انإنلأنه.الفائقة

!2:6.أنظر591
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لطألصلأا"ال!و

هؤلاءانقيلو)نيتجشد؟أنقبلطبيعتهجمالالخلائقمنأيعليخافتا

طبيعةنهينلافنحن،القدسالروحوتسبيحلخدمةإحتياجفيهمالسمائيين

.قي!تبهوماالمقذسال!تاب!لامنافينتبعل!نناالقديسينالملائ!ة

يؤاسيطةالشقاوتات!ؤؤالشلآطيهنالزؤشاءمجتذالآنئقز!ال!ئي:قائلأبولس

يشوغائم!مييح!ؤضتغةالذيالذفويىقضبخشمت،المتنؤغةالف!بجقةائييشة

زؤوشن،الآزتابخآتتقا"ازقغنيقولالمرنمفإنهذاإلياوبالإضافة619زئنا

انمخب؟قيكهذافؤقن.انخبقيذفيذخل،الذفيرياثالآنؤالثآتتقاؤازفغتقا

الموتحطمأنبعدالمسيحقامعندماإنهبمعني"791.ائجبقيكفؤالخئوبزث

جؤصرخالروحفإن،السماويالآبإلياخريمزةليعودوصعدالجحيموفضح

السمائيةالأبوابمم!نةسرعةوبأقصييفتحواانوامرهمالقؤاتهذهداخل

ائخد"891.قيكفؤالخئو؟"زثقائلأتجستدالذياللهلهموقذمأجلهمن

الطبيعةبحسبالفههوإنهمع!إنسانشخذقدإنهإذننستنجإرميا:

وفقانعتر-أننستطيعبهالذيبالقدرإنه-اعتقدماعلي-تقولأنويم!نك

ماتفشرأنتستطيعأيضاه!ذا،بهانؤمنالتيالأمورعن،البشريةللمعايير

الساعة.ولااليوميعرفلابإنهالمسيحقالهقد

توجدلأنه-ترددوبدونالشيءنفسسأقول!نتلقد،صدقنيحيرلس:

!ؤ،معئدطريقفي!مامشقةأيوبدوننمضيأنعليتشخعنا!ثيرةأمور

نقضايمئلولاالإخلاءبحالةيليقامرهوالمعرفةعدمأنأعتقدلأنيإيماننا.

ذإ1991ائخلإقيكفؤالخئوب"زلثقائلأتخسدالذيالفهالكلمةطبيعةفيمعيئا

ح!يمة؟بطريقةالأمرلهذاأنظرلاأنيتريأنكأم.وح!متهالآبحلمةهو

بالعس.:إرميا

نعرف!ييقنعناأنبالشرورومملوءهزليلحديثيم!نوهلحيرلس:

بالفعلوهوالإلهيةالأسرارأمورمنأمزايجهل!انالوحيدالإبنأنونؤمن
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!مرل!للفاب!أالنالنانحالا)حا

م!توب.02.هو!ماالآبومشيئةح!مة

مف!ر.عقلأييقنعانهذامئلحديثاييستطيعلا)رميا:

!تبعندماصادقغيربولسق.ي!نولم،صديقييابالتأ!يدحيرلس:

آيضاه!ذاكيإ؟الذيالإتشالنزوخإلأالإتشالبأفوزيفير!الئاسيىمنقن!لآن

02."اآلف!زوخإلأآخذيغبرففالآاللبماأفوز

صادقا.!انبالفعلارميا:

غيرأومخفئاي!ونشيءيوجدولا،الفهاموريعرفاللهروحاذنحيرلس:

له؟بالنسبةواضح

يعرفها؟الأيم!نو!يفشيء،!ليعرفهوإرميا:

نأالمم!نمني!ون!يفأيضاالإبنروحهوالآبروحانوطالماحيرلس:

ما!ليعرفالذيالذاتيروحهوعندهالسزيةالفهأمورمنامزاالابنيجهل

!تيزةأفوزالي"إنالقديسينلتلاميذهيقولبالتأ!يد!انأنهمعالآب؟في

،ذاكتجاءقتىؤآفا.الآنتختمفواأنتشتطيغونلآؤل!ق،تغلأفولآيضا

!لتلنضمييما،مقيتقغلآلأئة،الخقنجميعإقئزشيذ!غقفؤ،الخقزوخ

ليمقايأخذلأثة،ئقخذنجيذاذآتيبما.يأفوبىؤيخيز!غاييمايت!قغيشقغقا

روحدغيقدالمعزيأنوعرفتقيلقدمالكواضحهووهلؤيخيز!غإ202.

الحق؟

.الصوابتت!لمانكارميا:

الأمرالسخيفعنالطريقةوبنفسيليممايستعلمانالمرءولستطيع:حيرلس

نأيظنونأنهماذبالأهمالجديرشيءهوالمعاندينأعتقادأنيوضحوالذي

وهوالآباللهفنوأشرقنبتالذيهوأنهمعالأمورأبسطحتىيجهلالكلمة

303العرشعليمعهوالجالسال!رامةنفسلهالذيوهوأقنومهوختمشعاع

.:24اكواالظر!

.2011اكو!.!

.1ا:61304يوخا

للآبوماواتهالأبنإلوهيهعنحدهعلىمنهاكلئعزوالتىالمح!غةالمفاتهذهبكلالابنكيرلى.قيصص3.!

الأرصكصاعليإلاالآ!سأقي"الالنإنتولهمنلالالوثحولحواراتهلطمهابعضايكررماكثيزاالجوهرلي

"ضماع".-وتبير)21(رقممامى16.ا-95ايصئاصالظر،164صفوقالط".انظرحمذرسكتنجعمى
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لطألعملأا"الط

التيالحماقةمقدارهو!مإذن030ؤانيفيم،"الج!قة!توفينجميغكييما"اثذخير

ا؟هذالجهلهمنتيجة،تجنتيوبدونبهمنلحقهاأنيم!ن

جذا.!ثيرةحماقةإرميا:

مجدهسيحفظ!اننفسهالآبالفهولاحتىانهأعتقدل!نيحيرلس:

ما.امزايجهلحقا!ان(الإبني11وح!متهإرادتهأنلو!املأ

معرفتهيستطيعلاالإنسانيغقمهما!ل،النهاية!ؤلأنه،معكاتفق:إرميا

وح!مته.إرادتهبدونادرا!هأو

يؤمنواأنيجبه!ذاالحقيقةعنالمدافعينلأن،صديقييا،رائعحيرلس:

فائدةبلاالتيالمناقشاتهذهبمثلننشغللاودعناآخر.شيءبأيوليس

تلاميذهمعيتعاملانالمخلصالمسيحاعتادفلقد.الآتيالأمرلمناقشةونأتي

تلكمنامرعنبإصراريسألونه!انوافعندما.خاصةبطريقة،القديسين

الأمور،فيال!ثيرالبحثلمجزدوليسالتعليمفيمحبتهمتشبعالتيالأمور

نأحاولواانأماالأمور.دقائقبالتفصيللهمويشرحالإجابةيعطيهم!ان

نأعلييحثهم!انفإنه،لهممفيدغيرهووماذلكمنابعدهومايمرفوا

الصالحةالأعمالتلك-الهدفهذالأجل.يعملواوانمعرفتهيجبفيمايبحثوا

عرفأولا-أرادواوعندماالفه.منبالقربدائمفرحفيوتجعلهمتمجذهمالتي

أجابهمفإنه،الخادمقدراتيفوقأمرعنشيئيعرفواوأنيسألواان-!يف

مجزدهوإذ،نفسهللإبنولاللملائحةولاحتىهذايعلنلمالآبانقائلأ

فيالإلوههيملكولا،الأرضعلييعيش،المعاندينهؤلاءيعتقد!ما-انسان

فإنهالأمرهذامعرفةعليواصروا،آخرموضعفيبينهمؤجذوعندماطبيعته

!ؤالآثتجغققااتتيؤالآؤقاتالآزجمنةتفيرفواأنتحغلي!مق9أياهمموبخااجابهم

ييؤتوئون،غتيغانفذشالروخخلقتىقوتمشتتائونل!ن!غ،شفطايإ

تريألا.2.الآزضيىإهأقضىلىقياؤالشاجمزةانيفوبثة!لو!ؤأوزشييغ!ؤشفوذا

قواهم،تفوقالتيالأمورفي!ثيزايبحثواالأعليهميجببإنهأقزهمانهاذن

.991ص"العرشعلىو"الجال!.ا131،91صانطرحتم""و82،عىانظر-

.2:3كرلوص.ا

ا:708.أعه.!
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ل!جمرلل!يطأالنالنانحالا)حا

يفعلأنأعتادولأنه؟قدراتهمتناسبالتيتلكإلي-مابطريقة-انظارهممحؤلا

وهم،اله!لمنخروجهبمجزدأعميالمولودلهقذموافحين،ه!ذادائقا

آنؤاةآنمهذاآخطآ:قن،فغفغ"ياالمسيحسألوا!الفاموسبأف!ارمتإثرين

فإنهالأمرهذاجؤالهيةوبطرلقة-يبتأنعليه!انولأنهأغقى؟!602.ؤيذختى

التلاميذولأن،وفهمه)دراكهالبشرعلييصعب!انمالهمليشرحأسرع

أخريمزةأعادهمفإنهايجبمماأبعدحداليبف!رهمذهبواقد!انوا

بتلكالأهتمامعنوألماهمالإنسانقدراتتناسبالتيبالأمورالأهتمامإلي

محبةفيبالأ!ئرحياتهمي!زسواأنوعقمهماستطاعتهمتفوقالتيالأمور

ؤلآآتؤاة،آخطآهذا"لآلهمفقال،الصالحةالأعمالوفيالأخرينلأجلالتعب

تقاز.ذاتمقاآزشقنياتذيآغفالآغقلآنينتييكييما.الل!آغقاليتطقزل!ن

دحضبعدماأنة!يفسمعتفهليفقل!702.أنآخذيشتطيغلآجينقيليأتي

!يفحذدفإنه،اليهودجهلتناسبمبتذلةف!رةباعتبارهاالف!رةهذا

قدراتتفوقبأمورالأنشغالمنبدلأالصالحةبالأعمالنهتمأنالواجبمنأنه

تفعلوأنالأمور،هذهتعرفأنحصرياالإلهةللطبيعةأعطيوأنه،الإنسان

تريد؟ما

جذا.رائعبش!لتتل!اأنك:ارميا

سليفا،إيمائانؤمن!تاأن،أخريبطريقةنفرأنيجبلاإذن!يرلس:

الآ،ماأمزايجهل،وإنهمثلناانسانإنهيقال!انوإنحتىانهنؤمنفقطبل

والروحللآبالمجديليقومعهوبه،للآبما!ليعر!الذيالقهوهواللإبنأنه

امين.الآبدينآبدإليالقدس

6.9:2.!يو

9:304"يرحا
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السابحالحوار

القدسالروحعن

إلهمنإله.بطبيعته.هـانه

إلهليسالقدسالروح:المعارضينموقف

!منيهتف،المجتهدينهؤلاءاحدبالحريأوالحماءاحدانحيرلس:

ارمياياترفضفهل.ممدوحةلفارهاالحسنةالجهودإن:قائلآهدوءفييشبح

نابالقديسيناللائقمنانه!ما؟وسليمرائعلأنهبالمديحتقابلهأمالرايهذا

بصبرالآلاميتحقلوا

بالفعل.!ذلكهو:إرميا

فلنمتطق،جهادنامناالأخيرةالمرحلةإليوصلناوقداذن،فهياحيرلس:

سيفبيدناونمسكالبزدرعنلبسانوبمجزد،الإم!انبقدرونستعدأحقاءنا

3،م!توبهو!ماالإيمانترسوأيضا2الفه!لمةهوالذيالقاطعالروح

فقطعقولهملايشحذونالذينالمعاندينأ!اذيبعلىشجاعةب!لفلنهجم

الأضعفالأناسعقولوشملبوننفسهاالقدسالروحيهينوا!يوألسنتهمبل

التهلةاعماقفيبهموملقينوالحقيقيةالأصيلةالمعرفةعناياهممبيدين

موسيناموسأنمع،المتهؤرةأف!ارهمسمومداخلهمفييس!بونأنهم!ما

لرصتةلالقاهرةالآلاءلدراصاترثومحى19المركزفاموالئالعالحواراتهدهساياحبرالحوارإليوصلالهيفصد1

أجراء.حمةرمها

.كبرلىقيكرروهما.الهراطقةعاعثمالتىالحاطنةالأفكارلمواحمهةالروحبةالأطحةهذهعلىالآلاءاعتمدمادانضا!

محاولألالحممة،أحا!تدالخديصصنا!ممداإرإرميايا"واصفاهبقولهإريامحاطاإلبهاضارأدابقما

لكلصةشثحاكطالروحويفالربدرعأيصئامحنللسانمناضاأصحالوفتأدالراصحسالهعر2لويهها

.213صالطر".الكلماتلاضعرضفرلاولووحتىخو!وبدودشحاعةلكلوللكالله

.6061أفألطركا

والإلر.الآ!طببعةهىلشتطبتهرأدالجوهرفيوالال!للآلىماواتهلعدمومناداضمالوميتهبانكارهمالروحيهينرنهما
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ل!جمهللقالطالنالثانحالااحا

وضوحب!لقالالمسيحأن!مائقتل"فإثةإتشائاآخذآقات"ؤإذا:يقول

غتقيماجؤنغفقآققخيزتةيبياثؤجميينالضغايىهؤلآءآخذآغثزؤقق9وصراحة

.6ائتخيرلمائخة!ؤؤئغرقالزخىخخز

محتملة.وغير!بيرةهىالبشرهؤلاءيقترفهاالتيالجريمةانبالفعل:إرميا

فإنهمالضعيفةضمائرهميؤذونواذ،!المخمورلنأخوتهممعيتصزفونلأنهم

ه!ذا؟يتصزفونيجعلهمالذيالسببهوفما7.المسيحضديخطئون

فيهيفحرونماهويقولونهماانمعباطلةحججحلهالأمرإنحيرلس:

البعضانتتغلم.ل!يتسأللأنك،سروربحلسأجيبكلحن.بهويعتقدون

مستخدمينفيهالتح!ميمحنلاحدإلىالجرأةبهموصلتوقدهؤلاءمن

وآخرون.ومصنوعمخلوقالفهروحانيقولونوساخرعلنيبشحلالسفاهة

التجديفاهذاحدةمن،ماوبطرلقةالتخفيفيحاولون-خجلوعن-أيضا

هوليسالروحإنفيقولونلياقةأ!ثرضلالهميحونحتي!لامهمبتحسين

أقلموضعفي-جهالةفيهاوبطريقة-مرتبةفييضعونهلحنهمبالط!يد8الله

خاصةطبيعةولهنوعهفيمتميزأنهيعتقدونوهم،الأسميالطبيعةوضعمن

فيتحونانالأمتيازلديهال!نالأسمىال!مالطبيعةهيليستمتوسطة

.42:71ويينلا

.81:6ت

"يخطرنبافمحمرغهمعليهمثتوهناب!ذليم،"الروح"يهيونالمعاند!نانالمقاللدايةفي.كيرل!قيدكر

لبرالنفكرهدا"إدالفدسالروحألوهبةعندفاعهفيأنناصبوس.قبفرلواحدكماالجرمأنوالوانع"المحضد

الروحرسائل".روحهضدايحديفلف!كطقواأنالطبييمنف!نه،اللهانكرواكلصةلأفمالأريوسيرعليغرئا

للدراساتالأرثومحسيالمركزالهيد.عبدنصحيد.،تاوضروسمررل!د.تربهصايونالأضفإلىالفدلى

الفدسالروحبالوبةالكنيةاطالىالحوارمذابداي!ومنكرل!.قيوصحوهكذا92.ص5002ثانبةطبعةالآلائبة

.1610171صأيفئاراحع.نفهالمسيعبحقكطئالروح!ينقنوبالتالميالجوهرفيالابنمعواحدرانه

نأبيئاابخر"،"هولاءتانلأ:دعاهمبلالقدسالررحالرهيهعلىيحذفونكانواقق3بالاكرل!.ثيحددا

تعزضفلقد،الويتهالقصالروحعليأنكروامناولهمهولاءيكنواعتصلة"وكوكبوةهييقزفوفاالتىالجركة

تصدىولقد)،بالمحزفين".أناصيوس.قأحماممممنوأبفئا"الروح"كحارديدعواققنبلمنللهحرمالثالثالأننرم

والقدبرالكبيباسبليوسوالفدب!الرسولميأثناسيوسوالفدصالفربرديدكلرسالعلامةضلالأولينالكنيسةأباء

الروحالويةعندفاغاالعفاندلهةبكتاباقمنصدوا،وغرهمب!ناسففامبروسبوسوالقدب!ال!مرنغريعورلوس

افزهالدىالنحدبدخلالمنالكبةفيوعمله،الفصبالروحا!كافاعنع!قيندالجامعةالكنبسةأنللالفدس،

المركزاليورجةاالنصوصفيالعقيدةفلض:مورسحو!فد.انظر:للزيدم،381عاماثانالمكوؤالمحع

الادس.الفصل010،2نرفبماالآبابللدراصاتالأرئومحى
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السايةالط!"

9.للمخلوقاتالذىذلكمن!ثيزاافضلوضع

هيوليستالفهطبيعةهىليستالتيالطبيعةتلكتحونماذاإرميا:

لأنه.الطبيعتينهاتينبينبالمزةشيءيوجدلاأنهأعتقدلأني؟مخلوقةطبيعة

ولا.الخليقةوطبيعةالفهطبيعةبينيفصلألذىوهوشائعواحدفرقيوجد

يلاحظهأنيم!نومايوجدماعدا،يوجدانهنعتقدفيماآخرشيءيوجد

آخر؟شيءيوجدذلكعداأنهتفحرأنكأمالمرء.

نإ:يقولبهالموحيالحتابلأنهصديقيياشيءيوجدل!بالطبعحيرلس:

فيمختلفهوالخلائقأحدحانفإنولهذابالإبن.ا.صاوتالأشياء!ل

سي!ونفإنهالمخلوقاتوضاعةلهليسوبالتاليال!ائناتباقيعنطبيعته

عنبعيذاليسالحلامهذاع!درلنابالنسبةولحن.ضبيعتهسموبسببإلئها

بالظخيدسيحسبفحينئذالطبيعةحسباللههوي!نلمإنلأنه.الحقيقة

عالياالقدسالروحوأيضاإلهيهوما!ليرفعواانفإما.المخلوقاتضمن

العلياالعروشمنبهينزلونأنأوالمخلوقاتعنغرلبجوهرهأنهـلعترفون

الخلائق.ضمنولحسبونهوالفائقة

الطبيعتينهاتينبينمختلفةطبيعةعنحديثأولآخرم!انلالأنه

لأنهم".الطبيعتينبهاتينعلاقةلهاولحون(المخلوقاتوطبيعةالله)طبيعة

هناكيرل!.قيرصد،نفسهعنيفول،كماالاكانوترسالقاطعالروحشصبيدهوككدرع"يلبىبارعكمدافع9

ردهفياثاسيوس،.قمنهجيتعهذاوفيعليها.والزبتفنيدهاليقوم،المعاندينكاكتفرهالتيمجئعهالاطلة""الحج

رساللفيالمحانظر:الكلصة".لاهرتحوهرنفرصهومريممنالذ!"الجدبان!فونالذككانراعلي

إلىالرسالة.الآبالبةللدراساتايأرثوحسيالمركزالهبد،عدنصحيد.،كاملصصوديلأ.نرجمه.اثناصيوس.ق

القدسالروحإلوهيهصدفاعهوالمهجحذانمىكرل!.قيتعوا3.!ه0002ياير،الثانيةالطبةأببهيوس،

الأسنلةخلالشعبهلالزدويقرمفواحدواحدالمعالدي!إعزاضيوردكانحيتالالوث"ق"الكنوزكالهق

الاطلةوالححج.الكةلابمانوشرحهتعابمهنعك!اشوالاحالاتالممالدبىتعليمتعك!كانتالنيالافزاضبا

مرتةفييضعرنهلكنهمبالتأكيداللهمويى،)الروحإنلقرلهمالوهيتهلانكارهناالروحمحار!يخدمهاالتي

ئنتبل،ساستخدمهاألىسبقالححجمدهالأحمي"،الألهةالطبيعةوفعساتلموصعفيحهالةفيهاولطريقة

"دعنى:بقرلهالحواراتهذهمنالأولالحرارفيوصلهاهذهافكارهمكرلر.قرصتذولقدالألنأئرهةهاحموا

أس!لإلمطالفائقةالطبيعةمنوينزلرنهالآ!دذالجرهرفيصاوئالب!أنهيوكدردف!ضميقولود،كلاأمامكأكرر

ولكنهالطيعةنفرقالمخلرقاتلاتيثاركلاإنهويقولونالخيقةباتيمناحميمركزايعطونهيقالوالحقولكهم

الجوهر،دولدهالذىالآبثاركلاولكنه،الطبيعةمستوىعنيتامىفهو؟حرولكلام،قواسطةمكالةمجا

.-91ا8صانظرالمحلوتات".معونحبهفدرةسخطأنكك!لاالوقتلصولى

:3.يواراحمع

28.صانظر.المخلرتةكرالإلهياالابنطيعةعندفاعهياقلىإلبهاشارإنسقماهاكبرل!.قيكزر11

341



ل!جمهلل!ل!مأالنالنلأنحالحا"

لهينسبونأنهمه!ذايظنونوهمخاصبنوعيميزهمالهالروحإنقالوالو

داخل!اناذاالأطلاقعلىمعنىبلاالقولهذاي!ونلاف!يف،المجد

؟.الخصوصوجهعلييميزهشيء-المخلوقاتإليننتسبالذيننحن-مئا!ل

اخرىأرضتوجدولاواحدوالقمرواحدةهىالمثالسبيلعلىفالشمس

نأمعواحدةالمياهانواع!لطبيعةأن!ماعليها.نعيشالتيتلكسوى

تف!يرهوإذن.مختلفةأنهائظهرتنوعهاأنرغمبخاصيتهيحتفظمنها!ل

ي!لقونأنهمالبعضيظنأن،ناضجغيرصبيانيعقلوعنجهلعنينم

ويتجرأون12إهاناتهمبجفاءلهيحيلونوهمال!مالبأمجادالقدسالروح

ولايقارنلابسموعنهامتفيزايحوناندونالمخلوقاتبمقاييسيحدوهأن

وذو14مقذسغيرانهمعتبرلن،13تمافاوالإبنالآبمثلمئله،شيءفييشبهها

.المخلوقاتبينبالمزةم!انلهوليسجسورهغيرخاضعةطبيعة

الله؟هوانهالقدسالروحئدعىاين:قالوالونجيبفبماذا)رميا:

المخلوقاتجنسمنهوالقدسالروحإنقالوقنقيلاين،لئيقلحيرلس:

تسمواهواحدةبألوهيةالإيمانضمنوالإبنالآبمعوئعذيخشبالذىوهو

ثل.كيرل!أفوالقرصدأربقولفدومقفداقا.الكنبطاطانعلىالهحوموالهراطفةطريفةهىهذهكاتا

42.صانظرالالن.الرهيةعلىهحرمهمزهذه

والروحالآبمعالالهيعملهووحدهالاسألوبعندفاعهمجالفيبه،ضهدأنبقماق.كرلىيكررهناا

فإنالمقاللوفيكلهالثالوثعندفاعهوالأتانيماحدعنالدفاعف!نالابالطيعةوحدهبببأنهإذ،القدس

الألوههإنالملالكةتلمنكمانومنا"إننا:يقرلنجدهلذا،ذاتهالاكلانقئكيكهوالأتافيأحدفيالتكيك

فيالكاملانعىاقنومهمنهملكل،القدسوالروحالأبنمثلصاوالآب.الماوىالقدوسالثالوثفيهيالواحدة

32.!اانظرشيء"كل

لبستهىللآخربننمحالتيالفداسةأنعلىنفكيرهمحسبتعنصدمفضكرالفدسال!حإنفيالهراطقةححةا

ويفندهابالنفصيلالححةهذهعلىكول!.قيردوص!إله.لي!انهيينوهذاأخرمنمشصدةللحوهرهفي

الحرار.هذازمحعيرةببراهين

القدسالروحألرهيةأيفئاأنكروالمنأثنايوس.قوحمههالذىالوالمعالسوالهذاصبةثابهالملاحظمن1

فقطئدعىالقدسالروحانالقدسالكتابفيوحدتماينلا،فلتقرلواألىاذنالمخلوتةالأرواحضصنانهحاصين

"مى""الالن"او"نفسه"المسيحروحاى"روحى"او"الآب"أوإلبه!ال!ه"31صفاتهبدونإليهوثار"روح"

"القدس"الروحأو"الروح(،فيىالتعريفب!داةمقترئايكونماغر"روح"أنهيذكراي!أو"اللههـشتضالتى

تسصعواكلمةأدكحزدانكمحتى"،الحقهو"الايقولالذى"الابن"روحيعنىالذىا!ق""روحاو"المزى"أو

عبدلصحيود.،تاوضروسمولىصد،ترجة.الفدسالروحعنرسانل"؟.القدس"الروحتعنىأضانظرد"روح"

سوالفيلنا""نليقرلواتدسمفاللوز!5،02.33نانبةطبةالآباقي،لدراياتالأرنوحميالمركزالثهيد،

.قيصعالذىالاعتارىالسخصدلكلأرمبا،يوحههالذى.كرل!قسواللطلى""تلتعبمبحداناسيرس.ق

المقذمة.انظركلا.يومنأندونفصهعلىالهراطق!أراءكيرلر
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السالةاالط!ا

بهذايعقمواأنالقديسينتلاميذهيوصىلمالمخفصأنأمشيء16؟!لعلى

ؤالروحؤالانجينالآبياشيمؤغفذوفغالأقيمنجميغؤتفمذوا"فاذقئوالهمقاللأنه

آمنواقد!انواالذينهؤلاءمزةسألبولسالطوباويفإنلهذاائقذسيى.171.

وقالوابالنفيأجابواوعندماآقتئغ؟"18،نماانقذسقالروخقيفئغفل9قائلأ:

تتفلي،لآيقولو!أنهوبخهمفإنهائقذسق"91الروخئوتجذأئةشمغناؤلآ9بوضوح

قغفوبية،ؤاجذإيقان،ؤاحذ"زثأيآتاؤك".12ؤضقةالذيانقلإيغالتخغ

وربوبيهواحدةالوهيهاساسعلىإعتمدناقدلأننامحتوب.هو!ما2ؤاجذة!ا

مأ.مخلوقإلهأو،22آلهثلاثنعبدأندونالقدسوالروحوالإبنللآبواحدة

إلىفغت!ميقةؤيخئننلزةقيئإ،إلىغاذقذخف!ث9الصادقالمثلفيماأصابناهل

ضصنيحسرهولم،القدسالروحألوهيةأنكرواالذينلأولنكالواللهذامماثلاسوالااثناسيوس.قوحةانسق"

أساسه،عليالنكمبل(سزاثناجوس.قبسبهاكصاو)1المعمودبةوتحرممط،الكيةلهتومنالذممطالثالرثاتالبم

اللههلحوائا:وليعطواأخرىمزةالناسأولنكلنافيقلمدا،الاكالىمناساسلهاالكنبسةإنفجثإذنأ:فيقول

واحدب!لهاطائاليىاطانكميكرنرجمذاالمخلرتات،ببنالروحتحبراانفعيكمانينف!ذاكانأننان؟أمثالوث

هوالذىذلكلكميكونفلاالالرههعنالقدسالروحوألعدتمفمتمف!دا"الكلوفيولالكلالكلعلى"الذى

غلوئاتمزحونلأنكم،بالمزةالالوهبهإلىإنفافالي!تمارصنهالذىالتكيلف!نهكذاتفكرونواذايهم"الكل)،لط

!82.الابقالمرحمع.صايونالأس!فإلىالقدسالروحصرسائلايالوية"(.مع

والابن،للآبالجوهرفيومساوا-لهالقدسالروحألوهيةعندفاعهموللآباءتوئاسذاالآيةهذهمثلت.2891:ت17

والأبنالآ!فياذانهبهئعز!،وكاملتدوسنالوثيوحد"إذذتاثلأأئايرس.قاستخدمهاأنسبقفلقد

ويخلقينىالكلولكى،رمحلرقحالقمنيتكرنولا،بممتزجخارحيأوعريبشىءلهوي!،القصوالروح

الآشباءبعحلكلالفدسالروحفيبالكلةفالآبواحدوفعله،الطبيعةحهةمىضموع!رذانهليمنصاثلوهو

هوهذاأنهولاءيعر!ولكي...الكيسة!واحدب!لهئكرزومكذاكاملةالقدوسالثالوثوحدهتحفظوهكذا

تاللأ:للكنيسةالأصاسهذايضعراأنأوصاهمالرسلارسلحينصاالر!أنكيفيفهمونفدعهماالكنيسةاطان

عنالرساللدلوا".وهكذاالرسلفمضوا،القدسوالروحوالابنالآب3باوعحدهمالأممجمعوتلمذرا"اذبوا

.8*ا.!الالقالمرحع،سراببونالأضفإلىالقدسالروح

ا:9.2اع18

ا:9.2أع91

22:28.أم02

4:ه.اف21

تجريكانتوالذىمحوركرازكاهوكانوالذىعبوحافطتالكيسةتسلشهالذىالاكادفا،.كيرلىقيوضح2!

للذينمواحهتهإطارقودلكالتمليمهذانفىعليضدذأنأئاسيوس.قشقولقدأساصه،عليالعمودية

وهوواحدموإليناالمسئمبالثالرثالاكاد"لأدفبقرل:المخلرفاتض!نإياهمعترينالقدسالروحألويةحارلوا

وحدهالأ!ن3بااووحدهالآليباسموبعتصدالثالوثمنواحدأى!ضعدفمنلذلكلالئهمتحدبنيجعلناالذى

ضمه،أنهيظنالذىودلكنفسههرمكتملوكيرفارغيظكبلضئا،يناللا،الروحلدونوالاسالآل!باسمأو

ولاالآ!لهيكودلأنفهذاالمخلرقات،متوىإلالقدسالروحيزلاوالآبعنالابنيفصلالذىف!نهكذا

84.صالالقالمرحع،سرالونإلىالرسانلالمومن".غرمنأشروهوإلهبدودهربلالابر
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لال!لممهلل!ب!النالن!نح!لاحوا!

بإيمانناالخالقدونالخليقةعبادةعنتوقفناالذينونحنالخفأة"23.قزاغة

موضوعخلاصناجاعلينالحقيقيالإلههوطبيعتهبحسبالذىالواحدبالفه

انهنعترفلمان،الرجسةالقديمةالضلالةعئاتاركين،رجاؤناوسببفخرنا

الطرلقسئضلفحينئذ،الحقيقيةالإلوهةعرش،جوهرهبحسببالروحيليق

-جيذاتعلمكما-الأمروسيحوننمضيأينوالىأتيناأينمننعرفولن

!ضواي!ونأنالممحنمن!انأنهمع،2عسيزعنهوا!لامالفهمصعب

دلحمد،فإننا،القدسبالروحالأعترافعدمفيلأنه،سهولةا!ئروبالحري

ا-"أءا-ا!منبأقلليسضلالوقي،للعرياتالمعئدالطريقعنانحرفققتمافا

-إحي!-ر"ل!ققائلأبولسق.يوبخهمالذينهؤلاءمثلن!ونأوالقديمة

غزفئغإذالآقؤأفا.يتهةآبالطييغةتيشوايفذيناش!ئفبذتغ،اللةتغيرفونلآئحئئغ

ا!ضييقةالآز!البإلتىآيضاتزجغوقق!يف،الف!جمنغيرفئغبالخيرفيتل،اللة

قدن!ون!يف،بمعنىتجبيد؟،"2جمنتنهاتشتغتذواآقئرلذوناتتيانققيزة

ي)1،الآبروحنعتبرلمإنحقيقيالهجوهرهح!سبهووالذي26القةعرفنا

واحد؟27الهالآبمعهو(القدسالروح

.الروحبألوهيةليسول!نوالإبنالآببألوهيةآمنااننايقال،نعمإرميا:

2:22.بط232

وسببفخرناموضوعط!خلاعناويصبحاعرافناقكملالقدركيالروحبالوهةالاكلانأميةعلى.ككلل!قكئدد"2

ومننمفي"أينلىللىاتياأفىمننعرفولنالطر!ق"سنضل-بقبرلهالاكلانهذا(فكارنميهحةمنويحذررحازنا"

"لأننافيقولالأنكارهذانتبحةمنيحذرنجده،الإبنألوهيةعندفاعهياقونأخرموضعفىأنهبالأيهر2الجد

الكتب.فيعنهالمع!زللاكلانيكونولنومتاههتخبطمناكجكونالجوهرلطالآبمعواحدالابناننرمنلمان

.116صانظرولهوكده".يندهما.اعتقدكقا

9.:ول4كلا25

الروحشركةواعطاناالآ-نورلناآظقرالذىالوحيدالابنخلالمنلنااشتعلنكمابالاكلانهىالحقيقةاللةمعرفة26

.قبقولهذاوفي،المعرفةحقاللهيعرفانهبذعىثمالأتانيماحدألرهبةبنكرانلل!رءككنلاوبالنالمطالحفبفبة،

هررمذا،الوجدةالحفبفياالدكانةهياثالوثفهصهاساسعلىالآنكاملأاللهعنالنعلبمكان"ف!ناثناسبوس:

الثهبد،عدنصحيد.ترجةالأرلوسبنضدالأولميالمفالةدالئا"هكذابكونأنالواحبهووهذاوالحقالصلاح

66.ص2002ئالئ!.طبعةالآباء.لدراساتالأرنوكسيالمركزالسيد.عبدكاملصصوبلد.

واحدوأنهالقدسالروحبالوهيةالمباشر.،ا!عزافيوحصبالئةالحمميالاكلانأنأثناسيوس.قأوضحأنسبق27

لولأنهنحلوئاالروحندعوانالمعقولكيرمنيكون"وهكذا:صايونإلميرسالتهفيفيقولالجرهرفىوالابنالآبمع

نعرفأنلناويكفىواجد:إلههوالثالوثكللأن،القدوسالئالوثمعيحبانالممكنمنلماكاننحلو!اكان

للتق!مقابلكروهوغيرب،ضيءاىبهيختلطلاالثالوثن9المخلوتات،ضسمجبولامخلرئاليىالروحأن

67.فقرة.الأولميالرسالة.ال!ابقالمرحمع".ذاتهمعتماثلوهو
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للل!ا*ا(االطا

ئعيرولنعقولهمأفسدواالذينمعقميهمتعاليمنستخدملنل!نناحيرلس:

فيانسنؤمنبالحريل!ننا،ال!تابيقول!ماالمضقةلأف!ارهمانتباهنا

أشارفإن.الإنسانفيالأنسانيالروحي!منمثلماروحهي!مناللهجوهر

فيهم.ال!ائنةأرواحهمإلىا؟سربالط!يدإ.....؟.مثلايوحناأوبطرسالىالمرء

علىينطبقالأمرفهذاوبالتاليحده.ص!ات--ت!ائن!لعلى!نحابقرهدا

الحادثهومثلماروحهماعلىإلؤقتنفسفييدللأنه،والإبقالآبمر!ل

الآبطبيعةمنيصدروالذىالمتميزأقنومهلهالروحلأنالإنسانحالةفي

بلالتقوىمنوليس28.نقسهفيبنابواسطةللمستحقينئعطيولر!!نهبالتآ!يد

الطبيعةفيحدروايتجرأواناونصفينألىالجوهريقشمواأنعظيمهديانهو

أقانيمثلاثةانهايؤ!دبهالموحيالمقذسال!تابانمعأسفلىإلىأ)ذل!ثية

رأحد.وجوهرهماالطبيعةحسبوصدهو!رشيءفيىومتمانلهولةمتممص

ا.إلهأ"الأسميحملالقدسألروح

الفه؟هوالروحانيقالممائمقمف!يفإرميا:

الأشياءومن،صديقيياطبيعتهئميزالتيالأشياءتلكخلالمنحيرلس:

الفعقية،!ينوتهابحسبجيذانعزفأن-الإم!انقدرعلى-نستطيعالتي

مع-لهاالضروريبالتعريفيتعققفيما!بريدلالة-لنابالنسبةلأسمائهاوليس

وتنالسبعينهالل!ائناتمهمةوهيتزييفأيوبدونجميلةالأسماءهذهأن

تسمئة.ى

فهمه.أستطيعولاغيرواضحتقولهماإرميا:

فعندما.أقصدهمالكساوضحالإمحانقدروعلى،لكسأشرححيرلس:

الذىهوفققوفهممعرفةذو،للموتقابل،عاقلحئي!ائنالىالمرءيشير

صديض؟ياالوصفبهذايخذد

الآب،منيئقالذىالقدس"الروح:بقولهتجلمنأثنايوس.لىعنهوعبزالكي!تبنتهالذىهوالتعليمهذا8!كالى

الآباءتلهش4،فصليقية،مححا+ممادصالدداع".يعطهالدىوالأب!-سسلهالذىالآبلدىدائضاهو

الآ!اقايمعلىالضرءتمليطمنيصك!والكيوالأتومالحوهرلينواضحتمييزإلمطدعواحيثذلكبعدالكبادوك

دص.توماس:لالثالوتالاكلادالظر:للمزيد.الميمةوخصوصياكمالمختلمةوجودهمأمماطلىالقدسوالروحوالإس

لرلحبم.الاليةالطبعة.لالا!بوناصداردلش.مررسحوقلفد.ومراحعةا!درموري!عحادد.ترجمةتوران!

لحدها.وما82صه.10102
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ل!"ممللقاي!الثالثانح!لح!"

بالطبع.الإنسان:ارميا

يقصد؟فماذا،يجهلانهوأضافحي!ائنانهقالفإنحيرلس:

.الحصانيقصدإنهساقول)رميا:

تقولأنيم!نكف!يفمنهما!لاسميذ!رولمصمتوإنحيرلس:

؟الحصانامالإنسانيقصدايهما

.والحصانالإنسانمن!لطبيعةصديقيياحذدهو:إرميا

الائن)نقائلأال!ائناتهذهبينتفيزلأنكماشخصوبخكفلوحيرلس:

الصفاتلهذهتضافلمإنحصانهوليسيجهلوقنانسانهوليسالعاقل

هو،الجاهلالشخصهذاانقلنالوخطأعلىن!ونفهل،أيضاالأسماء

؟متهاونوأيضاومعتوه،اللامفيمتجاوزأيضا

أيضا.هذامنوا!ثربلارميا:

يع!سحادةوبطرلقةالصحيحةالأمورنقدإن،سأجيب!نتحيرلس:

واقعبوضوحيبئنوحدهيخصه!ائن!لعناللاملأن،عظيمةجهالة

متشابهة.تحونالأحيانمن!ثيرفيال!ائناتأسماءبينما،ماهيته

العناصرفيالبحثنتاجهوللحائناتالأدقفالتحديدوبالتاليحيرلس:

مأالاسماء.تحديدطريقعنبالضرورةوليس،!ائن!للطبيعةالم!ونة

الفسادوعديمةازلئةانها،الطبائعىتملكالتيللطبيعةننسبلنأننا

وغيرمتغئرة؟وأبدية

لا؟وحيف:إرميا

"إلهإ؟الاسميعنيماذاليقلإذنحيرلس:

الطبيعة.هذهلهقنيعنيارميا:

الأسمبينماالفساد.وعدمالأزليةهيالطبيعةهذهخصائصغيرأنحيرلس:

مضافحانولوحتيالأخصعلينحنوبنا،أيضابالملائ!ةخاصهو)اله"

ئطققأ!انسانالأسمغيران،عقلالإنسانفييوجدوبالمثللنا.وفعطىالينا

دقيقة،فنئةبطرلقةأخريمعادنأيأوحجارةمنتصنعالتيالتماثيلعلي

هوالروحهل:الأمرينهذينمنأىلنفحصاذنبنافهئأوهيئتنا.ش!لناعلى

346



ا)ال!طلهالع!

جوهرهحسبمتضفانهطالما،الطبيعةبحسبمنهوهواللهفيولوجدالفه

الجوهرفيمساوالروحنعتبرأنيجبلاهؤلاءوفقانهام،الإلوههبخصائص

نتعبلنبالتأ!يدانناغير"إله،؟الإسميحمللاإنهذلكفيوالحجة،لفه

عنتبعدناأفازانستخدمولن،أيضاالأمرهذافي!ذبهم)ثباتفي!ثيزا

منعقولهموسنعتقالمقذسةالحتبفيجاءممامعهمسنتخدثبل،موضوعنا

.العيونفيالغمصمثلعقولهمعلىسيطرتوالتىغيرالهادفةحماقتهم

نفحصأن،قياسبلااسمىاوعظيمأمرأنهايضاانااقبلغيرأنيإرميا:

داخلهفييوجدولاالالوهةبخصائصيتصفالقدسالروحهلفيوبتدقيق

غيرالمنطقيال!لام!ثرةمنبدلأوذلك،والإبنالآبفييوجدمماأقلشيء

فقط."92"الاسمحولالمناقشةفيثرققوأن

امرهذاأناومنلأنيارمياياوواضحةسليمةبطرلقةتتخلمأنكحيرلس:

فائدةلاامورفيالبحثيرلدونالذينالمعاندينبسببأنهعلى.ودقيقسامي

بطرسلأن"الفه"ئسمىالقدسالروحانتريأنالممنمنفإنهمنها،

لهقائلأبشدةفوبخهالحقلثمنمنسرققدحنانياانا!تشفالطوباوي

انقذسيىالروحغقىيت!ذلتقفتذالشيطانقلآتماذا،ياخنايخئا9:ئطزسق"فقال

!ؤي!قآتم،ييغؤتالك؟ينقى!انباقؤفؤآلي!مقانخقل؟ثقيئمنؤتختي!مق

قيالئاسيىغقىتخذتتغآئمتالآفز؟هذاقفبك!ؤضفتتالكفقاشفطانك؟

الفيماأ03.غقى

يحذبأنهالمرءقبلولوحتياللهعلىي!ذب)نهيقولل!نه،نعمارميا:

.الروحعلى

الله؟هوالروحيحنلمانصديقييا)ذنطرلقةوبأيحيردس:

فإنهأيضاالقديسينأمامتقياي!ونأناحدأراد)نيقاللأنه)رميا:

يقبلى"ققلتلاميذهوضوحبحلالمسيحقالوبالفعل.اللهأمامتقئاي!ون

لا.ام"إله"احمهالقدسالروحهلكحئى9!

ذاكأنكا"إذن:يقولفكتبالقصالروحألوهيةعلىللدلالةالآياهذهكيرل!.قاصتخدمألىصبق،:304هأع"

.دترحمةالثالرثفيالكنوز".الطيةمحصاللههوالروحبالتالمي،اللهعلىبكذب،القدسالروحعلىيكذبالذى

،1102سنة.لالفاهرةالآلانيللدراساتالأرنومححىالمركزفن!،صرسحوربصد.مراحعة،إلرابمعرضحورح

.61186،!6ايفاانظر50ه!ه
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جمهـلع!للقل!مأالثالثانح!لحا"

آلهةهمالتلاميذإننقوللن،صحيحةبطرلقةنف!رعندماوبالطبع"يقبلني

قن،إذنوبالمثل.الإبنيقبلبيتهفييقبلهمقن!انلوحتي،الطبيعةحسب

ارسله.الذىالفهحقفييخطيءالروححقفييخطيء

حسبغيرالمتغيزةالخصائصبنفسالاثمانيتحفتيحيثهناكلحنحيرلس:

يمحنلاوبطرلقةالواحدالجوهرلهمايحونانتحتمفالضرورة،الطبيعة

الجوهرلهمأنوبسبب،ساصجوهرعننتحذثاننابسببعنهاالحديث

يحونعندمااماالواحد.مثلوالآخرالأخرمثلي!ونالواحدأنبمعنىعينه

حتىالحائناتبعضيقشمهذافإناالطبيعةفيمساواةعدممننوعهناك

لملواذنغيرالمحتملمنإنهالقوليمحنفلا،بعضهاعنمختلفةيجعلهاأنه

فقالربحقفيأخطأقدحانماالجوهرفيالآبمعواحدهوالروحي!ن

انتهتإناما.أرسلهقنيشيرالى(الروحي)1لأنه،القدسالروححقفيأخطا

واحدهوب!ونهالروح!!رامإلى-ارادتهموبدونحتى-المناقشةهذهبهم

يساوونلأنهم،يخترعونمماخجلأوجهنات!مفلتخمرالجوهر،فياللهمع

الجوهرفيواحذاليسواهمقنوبيناللهمعالجوهرفيواحدهوقنبين

.القدسالروحمعيفعلهمامعيتساويلاالقديسينمعالمرءيفعلهمالأنمعه.

خلق)فيالأصلهوالذياللهعنسنتخلمفحينئذ،)نساناليأشرنافلو

الخليقةفيما!ليحونفحينئذالقدسالروحعنتحفمنالوأما(الإنسان

أيتذخلبدونشيء(!لتخلق)والتيالموصوفةغيرالإلهةالطبيعةإلييشير

اليأيضاوسيطوبدونمباشرةتسمولحنها،العلياال!ائناتتلكمنوسيط

مرتبطهوالروحفإنولهذا.الخليقة!لعلييسموالذيالفائقالصلاحنفس

الأسماءإلىالاشارةفيفقطانهمع،الواحدالجوهرلهماأنبسببالآببالله

والإبن(.الآبذ!ربعداي)3اثالث!أسمالقدسالروحنستدعيفإننا

ايأتانيممىفبهاكليانإبجل!شواهدوهناك،الإلهةأتانبمالنلالةبينالكاملةالمساواةمنيننفمىلاالزتبمذا31

اولأالاسحمرياليالرسريةالبرك!فينحداولأالآبيذكرالمعموديةطقىقالكنبالليتورحياليفبينصااولأ،ائلاث

الكيةألاءجاةولطومحئص،الميحكرلثلوعالاكلانلطمنضناكالىالقدسالروحوال!هالآببال!هالاكلاديأن

كذااعزفأثاسيوسالقديرانورغم.القدسالروحوموابعملعلىالمباضرالزكيزكانالروجةخدمتهمرفي

الثالرثأتانيمترتيبتعيرمنحذرانهإلآالمسيبوالحياةالمجيللأكلانلفهمهوفماالأتانيمكرترتبلطالتنوع

سرايرلى:إلم!الرالعة)الرصالةسابيوسهرطقةمواحهةفيوذلكالمقدصةالمعمرد!ةصيغةفيديهزالذىالزتببعن

.2270228صطبق.مرحع.بالثالوثالايمانالظر5(
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العلايةالطا"

،آلفهلهاقالالسامرلةالمرأةئقل!(وهوالمسيحلأنآيضا.بالإبنمرتبطآنهغير

بولسأن!مايشخذوا،33آنيئبفيؤالخققبالزوحتةيشخذونؤاقذينزوخ.

!قا،ق!شوكتبؤخ!الزثقخذناظرلقتجميفا"نخن:قائلأ!تبالرسول

الزلتجمن!قاقخلإ،إلتىقخبمقغييقا،الضوزةتفكإقنتغئز،مزآةفي

إ34.خزتةفناكالزثزوخؤخيث،الزوخقفؤالزث!ؤآفاالزوح."33

والإبن؟الآبمعالجوهرفيواحدهوالروحاذن:ارميا

بأياللهشر!ةعلىيحصلواأنيستطيعوالاالقديسينانطالمانعمحيردس:

شر!اءنصيرالأكينمنبايلأن3.هالقدسالروحبواسطةالأأخرىطريقة

ما!عبيد،المخلوقةطبيعتناح!سبهل36،م!توبهو!ماالإلهةالطبيعة

صائرلن،الإلهةالطبيعةجؤ-استطاعتتاقدروعلى.بالفعلشر!تتاطريقعن

الفه؟7"أبناءه!ذا

المقدسالكابمنشؤهدلاصتعراض35المقالة.كرلىقآقزذالئالوث،في)،الكوزكابهختامدي،:424يو

بنعزضأندونالنواهدهذهاحدالآيةهذهمفتولقد".اللهمنالطبعةبحبباقيالفدس"الروحأدلأنات

.661ص256ففرةالالق-المرحعاثالوث"،ق"الكنورانظرهنا".يفعلكمااللاهرتةابحادهالشرح

(.الربهوالذىالروح)بفعل.ا3:8كر2

ألوهيةعنوتعليمهشرحهجمايعضدوالتىالرسوللولىرصاللمنالآياتمنلمجموعةاستعرافكايةفى،3:17كر2

إلطمنهصاويخلص1718،كو2الآتيننصكرلى.قيورد،والابنالآبمعالحرهر!واحدوأنهالقدرالروح

بينأختلافكعرفلافهوإذنر!،ئ!يوالروحبول!اتوالوفقواحذا،يسوعالربيكودعندما"إذنالقول

انلوث،فيالكنوزالجوهر".مجبفيويرحدنفمه،الواحدالجوهرمنلأنهالربوبيةباسميسصئهوهو،والروحالابن

الاكالىهداصيفةويصعنغهاالآكاتخلالمىتعليصهئححلوهنا552،صافقرة34المقالةالالق.المرحع

والابى".الآ!معالجرهرلطواحدهوالروح"إذلى:لقولهإرمبالادعلى

أحرموضعولط.الالهةالطيةضركاء!صيزناألهإد،اللههوداخناكونهدطالقدرالروحعل!عصل.كيرل!ق!دد

الطيحةضركاءفيصرناإذمنا،كواحدصارعندمايأحناالابنعصلعلىلذد،الإبنألوهةصدفاعهياقوفي

عنالإلهيكائهحبوتبهئاابئعورةأحد!ى.صديقي.روحئانولدا"ا:فيقولالقدسالروحطريقعنالإلهة

نخلصوهكذا.ا9.صانظر!"اللههوالدىل!بنلقرابخاوذلك،الالهيةالطيةضركاءفصرلا،القدسالروحطريق

أتنومىمنكلبهيقرمعصلهيالالهةالطيةضركاءيصرناوالذىالقدسوالروحالابنأذومىعصلشيحةأدإلي

منعل!نحصلماعنحدثهقالحيقةهذهوككررالحوارهذاكلاياقوصيعود.وتبادلتلازمفيالقدسوالروحالأبن

نإ"وطالما:ضسانلأفيكتبالغدوسالذثلهوكولهطيعته!القداتكلكالذىالفدسالروحطريقعنقداسة

يكونانككنكيفإذن.فيهكاننومونهببثقانهوممرو!قدوسهوأيصئافالروحالطيةحصقدوسهوالله

الخلائقضنمجسبونوهموالترافيبالامالمرضهللاءيكونلاكيصاوالجوهر؟حبنرئاأعني.فرقيهصا

68096.صداحلا؟"لطلتكنالالهيةالطيةتاثيوبهبوا!هقن

.4:ابط2انظر

دليلومذا.اللهانجاءنصيروبذلكالايىالطيةشركاءمجعلاأنههوالقمسالروحدلأنهنا.ككللىقيرضئح

الروحألوهيةلاثباتوذلكأيفا،الألهية"الطية"ضركاءتمبريتخدمخر2موضعوفي.القدسالروحالوهيةعلى

تحليصه-لايضاحبولى.قرطئلنحاءكايشعينومو،اللهصورهالانسانيجعلالهإذفياعحلهخلالمنالقدس
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يمهـلل!لل!لطالثالثانءلا)حا

فحيف،ناربفيرالنارفيئشتركأنالمم!نغيرمن!انفإنإرميا:

الفه؟بدونالإلهةالطبيعةفيشري!اايحونأنللمرءيمحن

ي!ونالأيمحنهل،الفهعملفيناولحفلداخلنافييعملفقنحيرلس:

الفه؟هو

القه؟هوي!ونوحيفإرميا:

غاقذئ!غالذيائ!لآبم"خشمتالقديمفيالفهقاللقد،اذنانتبهحيرلس:

تخافوا"38!مالآؤشطغ.!ؤقائغؤزوجيمضز،منخروج!غمجتذيبما

أئةتغبر!ؤيهذاكيبما.ؤفؤمي!يتئتؤضاياةيخقم!!ؤفنلنا!تبالبشيرأن

الفهيوجدكانطرلقةبأيإذنليقل193.آغطاناالذيالروحمن:كينايتئث

داخلنا!ؤيأتيأنيم!ن!يفأو؟داخلهمفيالروح!انعندماالقدماءفي

القهوجودفينايتحققأنيم!نلالأنه؟داخنافيذاتهالروحيحونعندمانحن

الجوهر.ا.فيالآبعنمختلفالروح!انانطبيعتهح!سب

.بالمزة:إرميا

الكان!،ييخاأنينبغيموداهاكي!وميةأعطاناللكنانى،المفيدةالقرانيربول!رضحاعندما:فيقولهذا-

ائتزآةؤآثا.ؤتخذةالئ!صئوزةيكزيهزأضهةئقطئآنيتغيلآالرخك"ت!ن:يقولإذ،الكلإلهأمامنطهرأنيبيكيف

داالضرورىمنلذاكان.الرحملمجدهيالمرأةانعلىذلكبعداكدئم7(،:اااكر)الزلحل"تخذ)!ررة(تيئ

أيضأيكونكيصنفحصولبتا،الرحلعنتبلالذيهذاأولأنأخذوليناهكذا.الائنانيكونطريقةبايةنفحص

للطيعةضريكأصاروبواسطه،اللهروحثاركلأنههكذا؟حميالرحملأن،للكلالواضحمنأنهاعتفد.اللهمجد

الله،حومرمنبانالدىالروحلديهأنفسبإدن،.اللهمجدمنأيفأكلتلئهذاوبسبب4(،6:عب)أنظرالالهية

هكذا،ذعيتأيفأالمرأةولألىاللهومجدصورةهكذاذعي،خلقهالذممطلذاكماكأنحلرتأأصبحمعهثركتهولأنه

الزط"تآؤتغ:يقرللأنه.داكحوهرسصارتلأفا؟الرحلمجدهىإفايقولبويى.الوصفمذااهةنرىدعنا

آذنمجمنآخذفاائنيالفئفغالالةالزلبنؤقي.ثنكانقاؤنلأآضلآيبقؤاجذهئآخذ،تنانمذنم2كتىشاتأالألة

أعضانهحؤشأحذاللهلأد؟الرحلبحدالمرأةذعتفمنلا،إذن2(.2-212:)نكأذتم"إذؤآخمنزفااضزآة

داخلهي!كنالذيالقدسالروحلواسطةلجوهرهماركأصارلأنهاذ!عدالرحملذعيايضأهكدايخلقها،لكى

بالطلكهمحولأ،أونحلوتأيىالروحإننقوا!ألىالضرورىسالنحو،هذاعلىالأمورفإذاكانت،(.:ابط)2

السابق.المرحع.النالرثفيالكورأ.الواحدةالألهةالطجةزوالالن،الآبمعئكرمالذىاللهوهر،اللهحوهرس

560562.صا.91فقرة34مفال

.:ه2ححيانطر

3:24ايو

الآيةعلىمستنذااخرىمياكةفيلك!،الروحبألرهيةيختصفبحاالاكانحرهرعنأخرموضعق.كيرل!قئعئر4

الروحي!سنلافكيف.يسكنالذىذاكهوالذيكرنفينا،القدسالروحيكودعندماأنهافبما:فيقولالسالقة

الروح!اذكانضعنا"لمطنكولونوانتمإفالكموأكونينكم"وأسرالىيقولبواسطتهوالذىإفا،اللهمىالآقي

المرحع.الثالوثفيالكورايابدى؟(.الجحيممنوبخلصمحلوقإنهويفوليحاطرالدىدافحن،اللهمنوبا!اللههو

586.ص67فقرة34مفالالسابق
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لطيهاا)الط!

يؤمنوالم)ناوالفهمن-الطبيعةحسب-ياتيوهواللههوالروحاذنحيردس:

هو،بولسالح!يمقالهقدماسي!ونفحينئذ-المعانديناعتقادحسب-بهذا

الروحي!رمونالذينلأولئكيليما!تبفقد.أ!يدوضلالهدفبلاهراء

ؤآفؤمنيغيزآخذفذخل،يتنتأونالخميغ!انإن"ؤل!نبواسطتهوشنبأون

خفاياتضيزؤه!ذاالخميع.منغقييمايخخغ.الجميعمنئؤتخقإئة،غافي

يالخقيقيماالفهآنتاةفتابلفإ،ؤيشخذؤخهيماغقىيجزؤه!ذاطاهزة.قفب!

يت!فغقنلآنايقولبالألسنةبالت!لميفتخرونالذينولهؤلاءفي!غ"".

يتفغيالروحؤل!ئة،يشقغآخذليسقلأن،اللةتل!الئاسقئ!فغلآييشالن

يتنبأونالذينهؤلاءفيالقدسالروح.عامةبصفة-يس!نأينإذنبآشمزالي"2"

طريقعنبالأسراريت!فمطرلقهبأي،اللهمعيت!فمالذىوهذا؟بالروح

القه؟.طبيعةهيليستوطبيعتهغرلبالقدسالروح!انان،القدسالروح

بالصوابتت!فمانك:إرميا

الوهيته.ل!ثبتتقديسناقيالقدسالروحعمل

عاقله!ثيرهأف!ارتوجدإنهنقولأنفيم!نناهذاإلىبالإضافةحيرلس:

طريقعلىتضعناسوفأنها!ماالروحعليتجديف!لدحضتستطيع

الصحيح.الحقيقة

9بهذاتعنيماذاارميا:

ومثاله؟اللهصورهعلىخلققدالانسانإنتقولالآحيردس:

لا.و!يفإرميا:

،القدسالروحأولئكبقبلعدما"إزد:لقولهالآيةمدهعليكرلىقييملقالمرحعنضيا:2524ا4اكو

!مالأحميالجوهرسولشنحلوئايكونفكيفهذاسببالأعحا!فيالونيونحيئذ،داخلهماللهيكن

منئنتقلعدماا!رارةمنل،يقلرنهالذي!أولكإلميالابنلوا!ةالآبمنصيعيةبطريفةئرسلالذىهدا،الكل

!11.547فقرة33مقالالثالوتفيالكنوزالجد؟،(0إلىالنار

داخلفيالقدسالروحعملعلىكبرلى.قثمذد،القدسالروحألوهةعفيدةلزصيخعاولتهفيا:4،2اكر

انه-سىفهو.الآيةهدهيوردانبعداضكارئاصالأيطرحنجدهولذاالوهية،يئبتالذىالأمر،فيهميك!قن

لالدالروحطريقعنبايأصاريطقونتنوبالتالي،داخلهفياللهيكنلمأنال!هباصراريتكئمأنإسانيحظيعلا

ردهياقفيالآيةهذهيوردأخرمرصعوفيطيت،نف!لهي!اواذعىعرلمايكرنالأفيهميكىتحن

هرلاءالتحدي!مجركلةمذنبيريكونوالاكيص"إذلى:فيقولفكرهممستنكزاأيصئاويتسالالقدسالروحمحارد!على

.548ص21فقرة33مفالةال!القالمرحع.الثالوتلطالكنررالمحلرتات؟".ضنالروحويحوديخطاولودالذين
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جمهـلصللطمأالنالنونحطا)حا

3"يختمناو!ختمالالهةانصورةداخلنافييرسمالذىهوالروحأليس:حيرلس

؟.الفائقءبالبها

الفائقه.الفه!نعمةبلالفههوب!ونههذايعمللال!نهارميا:

التىهياللهنعمةبلالروحهوليسداخلنائرشمفالذىوبالتاليحيردس:

؟)بواسطتهفينائرشم

هذا.يبدوإرميا:

وليسالنعمةصورةعلىخيقالإنسانانيقالأنيجب!انإذنحيرلس:

خلقالبدايةفي.لأنهبسيطالسببأنأعتقدلأنيل!ثذاوانتبهالفه.صورةعلى

كمابيديهخققةعندمامابطريقةو!زمهالفهصنعهالذىالحيال!ائن

قبلإنهحيثالفهصورةعلىصاراالوجودإلىجاءوعندما.44الحتابيقول

الشرانحووانعطفالعطيةهذءزفض!عندمال!نه.الحياةنفخةداخلهفي

القىالصورةتلكالمسيحجذدوص!ندما-القديموضعهإلىاخريمزةعادفإنه

فينفخلأنهإ!الأ؟الطرلقةنفساستخدموروحيهإليهةاياهاجاعلأ،قسذت

ققأنصعتقدل!اندتأمافكدفسق"15الزوخ"اقتفوا:قائلأالقديسينتلاميذهوجى

هداانناجوس.ثاسح!مأدصقولفداممميسةاألاءعمدضالعأمر،)الختم"هوألهعلىالفدسالروحوصت!13

.11اص.الابقالمرحمعصايود.إليرسائلالظروخم"."سحةهوالقدسالروحأنفكتبالرصص

2:7.نك11

أقايمحوهروحدهعندفاعايأصاسقمولاءالىكناباتمنكضئحكمااالالوثعقيدةعىالدفاع2220:.يو""

فينحدهلذاالعقدةهذهعنكيرلى.ثوشهمالآباءعبرولقد.والفعلالأرادةوحدهوبالتالمطوالوهتم،الثالوث

الحوهرلطالآ!معواحدوانهالأبىاألويةينت"الآ!حوهرنمرصمو"الإبىعوالىحملتالتىمقالانهأحدى

لاحذدالأصاتستياستهبعدالمخفمىا:نجقرإفياالخلاعيوعحلهأوهيتهاتينالتىالآيةلهداستخدامهخلالمن

مقاالابق،المرحمع،ائالوتفيالكوز:أنظر"(.القدسالرو!"اقبلراقائلأالتلايذفينمححيرالقدطةالروحلعة

المتحد،الاب!ألويةمرضخاالآيةهذهاستحدامي!-"انكتا!نفرمنأحرموض!شو.154ص34لقرة11ل

تلاميذهلطنفخولذلكالصررة""حى!لىالإنادخدبدالمحثصأعادا"كذلك:يخقوأ!فباعصلهخلالين

ذابهوهرالهممتمالن!دوباياليندئا،يكونوأنلالدايحديدكداثنالدىواذن"القصالروح"اتبدواتانلأ

نحصل،الابنروحأخذناطالمالكن،بذلكالثهالذخققأفكاركحزدلمجىلأنه،الروحشركةبوا!ةللانادكح

وموالجوهربحسبالآبئلالالنلاكونكيفا،)إذن:يخقولمتائلأالناليةاشتجةإليومجلم!اللةاضكلعلي

مقالوفى!31،802فقرة13المقال،اثالوثفيالكنرز؟ا.اللهصورةعلىنحصلأنإسكايةايض!الايمحالذكط

يفعلهماذاترهرالقدى"،الررحخذواقاللأ:التلايذيقئسفهوالقدات،مصدرهواإنهالالنعنيقولأحر

وقؤةسلطانالابنلدى"فاداكان:يخقرلالالنألوبككرونللذلماضنكارىتا:!!برخهايضثاوناايفا.الآ!

لم.كرلىقأنبالأيهروالجدير:38ا3مفالحقبئا؟اتماثلأممهمتمانلأيكونلانكبؤ،لتقدي!،للآلصمارية

المقالتينخصصحيثاثالوث"في"الكنوزكابهفيالقلسالروعألوهية-ممنبدافععدماكانالآيةهدهيخدم

لوالأنهالفولبقكصاالآيةمذهعلياعنصدالأبن،ألوبعندفاعهقأنهوالملاحظالأص،لذلك3334،

والتىكرلى.قهاأورالتىالالهيةالأفعالهذهفينا!علالذىالقدرسروحهيهبناأناصظاعلماإله!الابنيكن

-يوردنجدهاثالرث"حول،)حواركابهليهنانرىكحاالقصالروحألوهبةعندفاعهفيينماإليها،الاشاؤصق
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لطلها"اوو

7"،6"؟اجديدةخليقةهوليسبالمسيحمتحدهو

بلا.ارميا:

ما-بطريقة-الضروريمنبالحرياونقولأنالحقمنفإنهوبالتاليحيرلس:

التيللصورةالهلاكجلباقدالعصيانوطرلقةالفسادأنطالماانهنفحرفيان

بواسطةوتجديدناالأوليحياتتااليبإعادتناترييافهل،تقذستقد!انت

لفه؟مشابهيننونأناخريمزةنملكبأننانقتنعأنعلينايجبلا،المسيح

تأ!يد.ب!لارميا:

نعمةهىالقدسالروحبواسطةلناالمعطاةالنعمة!انتلواماحيرلس:

ومةالاسضركةيخحنالاديخنالعلهإمكايةخلالمى،اللههربكرلهالقدسالروحعصللايضاحالآيةمذه-

هوب!لالمحمتحدهوتقأنتققدلاأنك"أملأريا:الاشبهارىصوالهمنيص!حوهذاالجديدةالخيقة

الآحر.الأقوءاضركةبعطالها9ألوميهنجبنانالوثافانيملأحدالألهىالفملأنالقولحمديدة؟".وخلاصهخيفة

.:17هكو2تجديذا"عازتذائكلفؤذا،تقثقذاثقيقةالأشاغ:خديذةخيفةكفؤاثتيحفيآخذكانان"

دلتخد.الابنبربوبيةيعزفودأعمويزدودالقمسالروحألوهيةككرونللذينمرحهةهنا،الاضكارىوالوال

الروح"اتبلوالتلايدهالميحنولعلىنجاءالفرلالررحيرمنواأدفلابدبالابنيومونبالفحلكانوالولأكم

هوكرنهفيناالموحوعكل،اللهسنمصةمجزدوي!اللههوالقدسالروحكونالقصالروحيحطيهمفهوالقسى"

دونالابنالوهيةانكرواتناف!اريخهاواحهالنىالابتةحواراتهأحدوفي.فدتالتىالطيةمجذدادموان

علىفمكلعكتيما،بطريقةهذهنعاليحهممعالعاملكيرلى.قحاول،القدسالروحلأنرمحمهازانجعزضواان

إلمطواعادكاالريةتجديدلط.رلويتهينكرونلاالذىالقدسالروحعصل-حلالمن-المتحدالابندلإيفاح

الجد.لىظهرالذىواللهالر!هوالابنلوكانإلأيتميكنلمالحلاصالعملهذاأنعلىمدذاالأولىرتها

الالهبةالحياةفيللشركةاعادهاندانكلةالاسادكيفالفوطبمدالثريةإيهالتمايصفرالعنصوفي

آئهىموالدىالحالقيعرفالأنهيه،الاتصالاعنواتجعد،خالقهمنلمالعاهربلفدايقرل:القدسبالروح

لأنهالمئس.الروحطريقصكانتالتيالعلاتةتلكبالحالق،علاقتهقطعف!نهالشزمحوالعطفولأله.الخيقةس

الالئس،بالروحالعلاتةجمةنفهالوقت!قثتالموصرفغرالحالقروحبوا!ةالإنسانطيحةخلقتأنكحزد

وهذاالذانةهذهلهتكونانالحنالكانن!تيملا.أكفد.كمالأنهخغاه((تتتةاتم!يخي"ؤنقخعتوليلأنه

حاليةسالتثترطيعةانؤخذالرحيد،الابنئحدفمندما؟القدسالروحشركةصىأخر،طريقلاكطايفديى

"أئبالواتانلأ:تثع،ينثلمايفنيماقئركهالانأسرعلهذايخئفيها(عندالقدمفيإليهااللهؤقبهالذكيالصلاء

ولى،19رتجتهاواعادقا"إلىالرثةتحديدوهكذاكانوحومهم.قتفخكدماروحهنفخةوشئاالفئمن"االررخ

لالحركطبل،مكالطإبتعادألهئمهملاالمحلوتةالطيعةالممالأننجدبي!االدء،فيحلقهاعندخذثقدلمائماثلأ

أرادتلوالأولىحالتهاإلىترحعأنيخصكىلهدا.القصوالروحالابىضركهوعناللهعنالخلبقةهدهإلتعادأنه

حسى-الابركادفلر.الفدسالروحطريقعنالألجةالطيةلثركهمذعوهوهيالروحيالنحدقيؤمبتأعاطالما

قرالةعلاقةنرئطهمننلأنعهاالفصلتفدالخبفةتكونطربفةفابةالمخلوفات،ضنمنواحدهو.بفرلولىما

الذىأى،النري!بيصا.الآخرمنلعلرقمنهمكلاأنإذأبذا،الأخرعنأحدهميفصلولن،متحابرندائضامم

)الاب!(يكونفكيصكها،عتصلألهالطبة،تلكصفاتبفىعادهيوصفلانفها،الطيعةمنيكودلا

كلكنموىايإل1،لها،تههأوئصبهادكلكنالذياليءهووما؟الروحطريقعنالخيقةضمنصارتد

أنهطالمانفه،ؤضتغقدالهئقالكيفداحلها؟كئكلهالذىالفالقالثيءهووما،المخلوقةالطيةهذهترتفيأن

تنازلهلطأنهحتىاحتاحهقدتازلأىأو(؟اعتقادهمحسبمثنانحلوقالأنهأعلىهمقنضنمنمجبلا

.591صانظروالخيقة؟(.لمالعامناسمويكنلمادنه،حؤأوصارلمالماهذااتحدتديكردجميوه،سهذا
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لط!لممرلل!ب!أالثالتانحالحا"

الخالق،آوتجذعندماانه48النبيموسييقللملماذافحينئذ،جوهرهعنمنفصلة

يقللمولماذا،الحياةنفخةمعالنعمةفيهنفخإنهإ،)الإنسانالحيال!ائن

هووالع!س؟القدسالروحبعمللىأهبهاالتى!النعمة"اقبلوالناالمسيح

نحفاؤئوتجذ.ؤتتخزذنخياي!لأئتاو"".الحياة"نفخةقالموسيلأنالصحيح

"الروحالمخفصدعاهبينماذزيئه"9"،آئضالأثناآيضا:شغزائغتغضققال

نفسهالحقيقيبالروحيؤمنونالذينأولئكنفوسفيشقوه!ذا"القدس

لهمشابهينيجعلهمانهبمعني.الأولىهيئته!االىيقودهموبهبواسطتهوالذى

ومن..هالآبختمحالةإلىأيالأولىصورتناالىئعيدناوه!ذايقذسهمعندما

،اهالحقيقيالختمهوذاتهالإبنفإنالجوهراوحده)وصف(فيالدقةجهة

والذى،للإبنوطبيعيواضح52شبههوالقدسالرو!فإننفسهالوقتجؤ

مءهوحقايقنعناوماالفه.صورةلطخذأيبواسطتهبالتقديسنحننتغتر

يتضؤزأنإلىأيضاب!غأتقخض!الذينأؤلآ؟ييا9يقولالذىبولسالرسول

ن!ونأنيهبناالذىالقدسالروحطرلقعنيحدثوهذاخ3في!غلماانمممييخ

2:7.تكلى18

ا:7.28أعحال91

الاندسالرو!لواصطةحنماقد"الألمامتلمتا!ةلعاراتلموسا،يالقدسالروحعصل.كبرل!قبصصماكثبزا!

عرنجبالمرحه!لصرسآحرمهجر!وولم221ص!الطر،(0الإساى،الآ!صورةماجمبرلكودادلقىكي

داحلاوحاكاالأ+صالاالأرحدا"يحدتنانلأ:لبرد+(اللهصوؤعلىمحرنصحاديمكىكيفإريا.صتاؤل

اررف،1ا"لاسا!لآهـئيكورة؟ماالإسبواسطةاللهصورةعلىعرلاوهكداهـس،إياناكلمانخا!يااصحالالىوالجم

23اصانظر".القدسالروحلراسطةنمو!اداحليضورل!لهالكلعلىويمحويعلو

للابةضرحهسباقرودلكالحفبقي"،"الحتمهوالأساألىكيصلالتمصيل-احرموصعلىكبرلحر:يخ!حإد

لفدردنهما!ةنصبرالنيالأنجاءتلكتحنمالمح"لواسطة:إنهبفولخهفدالآ!اللههدا"لأد627بو

ص.الالقالمرحعيوحا.إبحيلضرح"عيرهخمتدالآبمعوألهالآب-هو"الابرإرقولهوأيخئامتطاغ"

9340.354

"..الحوهرمعلى"واحديمىالدىلمماة"50،كالطهه"المصطلحعروهوله!ة""50،كا!5،5هواجولايىأالمحفلع!

وئكرالابن،اصعالحوهرلىواحدهواشقدسوالروححرهـ،ا.يحوىالأولألىلاحظ)"الحوحرثي"ماسأو

المصطلحينهدب!بحملأناجوس.قتعالبمف!الإلن.هوالقدسالروحاداىأقريهماينطالقلايعىححدا

،المحلوقوعيرالمحلوتلبرالاطلاتعلىشهبوحدلاانهالكب!ةآلاءعدالأساجةمور19سلها9الم!!ص

طيةأيفئاهىإدالروحطيةإدمحهاهفهدال!ل!وطيعيواصحضههوالروحإدكيرلى:.يفولفعدماوم!!دا

محلرقة.عيرإلهيةطيعةفهىولالنالالمحلوناتطيعةبالمزةنثهلا،الإلهالإل!

الكمورراحع:المتح!دالاسألوهةعندفاعهسباقفيوذلكالآيةهذه.كبرل!قاشحدمالىسق،9:1،علاطة!!

الروحألوهيةصللدفاع34المقاليحصصبحدهالكتا!نصوفي62.فقرة32مقالالسالقالمرحعالثالوثو

عيهاعفق،المقالجمذامرنينوردتوقدالآيةهذهأيضئامحددداعهلطعيهااصتدالتيالاياتلينوس،القدس

فصية،-لكلوتكوياحلقايميدالذى،القدسالروحبمعلداخبايصؤرالميح"إذاكان:لقولهالأولمطالمزةلى

354



لسالةا)اال!ا

فيذاتهيرسموهوالمسيحصورةنأخذانناوطالما.طريقةعنالفهصورةعلى

هوالروحإذن،الطبيعةحسبصورتههوالذيالروحطريقعنفنتفترداخلنا

النعمةطرلقعنلايتأتيوهذاالفه.صورةعلىن!ونأنيعطيناالذيالفه

للمستحقين.عينهاذاتهمانخاالإلهيةالطبيعةفيبالإشترالال!ن54،الخادمة

قائلاي!تبإذللإبنحقيقيةصورةهوالرو!آن!يفبولسالقديسولخبرنا

ييون،ائيبماضوزةفشايهيهتبيوئواقغيتفغشتقفغزففغشتقالذينلأن"

ؤافذيق.أيضاذغافغقهؤلآء،قغيتفغشتقؤالذين.نحتييىلقإخؤةتئنيزافؤ

لأننا.آيضلا"ههقخذفغقهؤلآء،تبززفغؤالذينأثضا.ترزفغقهؤلآءذغافاا،

وذلكالقهصورةعلىأي،القدسالروحصورةعلىلنونجديدمننخلق

ولوحتىلعملهقبولناوطريقة،معهوالشر!ةوالعلاقةوالقداسةبالإيمان

56.الإلهةالطبيعةشر!اءأننائدعيحنا

.تقولفيماادينكأنأستطيعلا:إرميا

بالحريبللفههيا!لئدعىلماذا:المعاندينتسألأنيم!نهلحيرلس:

الأمرل!نلها؟!يانلابسيطةنعمةمجزدشر!اءبالفعل!ثاإن57آلهة

أيضائدعىفنحنول!ثذا،ال!ائنالحقيقيللروحهياىلأننا،!ذلكليس

الموصوفة.غيرالإل!ثيةالطبيعةشر!اءنصبحبهاتحادناخلالمنلأنهاآلهة

لم\.لقرةداته".اللههولكولهداحلايتكلالذكطاللههوالميحلروحإددروحالبود،ويحعلاثههأنا-لدرحة

ثأالانادطيعةمحدذاحنمهوبزكنجاالمحبضؤرلفط،الفدسالروحلواسطة"فإدكادلفولهالئانبةالمزةوو

بات!وا،الإلهيالجوهرزاتلهلأله،داكصورةفبهايصؤرهالدىاللههوالمحفروح،إدلى،لوهة11حمالإليما

:58.لحقرةالحارح،(.سالوحودإفي

داسقولفد.الهراطفةعئمماحسبإلهولبسحارئابصفهالفدسالروحسالمعطاةالعصةهىالحادسةالسة

الالق.المرحعالفدسالروحعىالرسانلالظرحمبغا.وتدهاالفدسالروحصالحاطةتعالبصهمأثاسيرس:رحد

هىالفدسالروحسالمحطاةالنحصةلارالأدعاءعلىكيرل!.قيرد:ها.2847،صروتحدبذا002+تالبةحسمة

القدسالروحعحلعىبالتعصيلالحديثسيعودأنهلالدكروالحدير.الإلهةطيعتهفييملكهاولأحارحهمرلهمحطاة

ومالعدها.!93الصرويعنق.مجزرالدفاللهههكوله

8:9203ميةرو

ايرياؤسالقديىمتلال!اريةال!أياءركتالاتوالج!رةاخهورةالماراتس!المارةهىوحده،؟انط2

الألالىادالآباءعدتمىلاالصارةوهدهوعبرهمالربريوعريموريوص!الر!كريحوريرسبه!صضوأناجوس

لركيالالسالىإلىنعىلل،اللهطسيعةمثلمحلرنةعيرلنمحسغبزالمحلوقةطبفهأدأ!إفالطبيقهيعبم

اخدوسااضاضرثاحياذ،الالهيةا3الحيا

82:6.مرالطر
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ل!جمهللقا!االثالتونحطحا"

الطبيعةعنجوهرهبحسبومختلفغرلبهويؤلنهاالذيالروح!انلوأما

غيرب!رامات-!يفاعرفولاوسنفتخر-رجاءناسنفقدفحينئذ،الإلهة

58م!توبهو!مالفهوهيا!لآلهة-الحالةهذهفي-ن!ونو!يف.موجودة

يهبأنيستطيع!يف،اللههوليسفنلأنفينا؟السا!نالروحبواسطة

هذا؟.ي!ونواانللآخرين

الروحوجوهر،المعاندينلهؤلاءنلتفتولن،وهيا!لآلههنحنبحقل!ن

الفه.جوهرغيري!ونانيم!نلاالقدس

الروحعنيقولونلافلماانتتقول!مامختلفجوهرهينلمفلو:إرميا

؟.الإبنهواوالآبهوإنه

منفصلانهيفترضونفهل،الإبنهوأوالآبهوليسالروحلأنوايضا:حيرلس

95؟ال!لعلىالعاليةالساميةالطبيعةعن

هذا.مثلبشيءيؤمنونهمإرميا:

يف!رصونمايعرضونأنهملأدركومنطقىسليمبش!لحدأق!رلو:حيرلس

اللههوليسالآبلأنالبسطاء.بذلكمحطقين،شديدينتقوىوعدمبغباءفيه

تستطيعوهلإبئا.!ونهبسبباللههوليسالإبنأن!مااأبهوانهبسبب

افلا،الهةطبيعةلمئولدوقنيلدقق!انلو؟السؤالهذاعلىالإجابة

هوبالضرورةيحونأنئولدققاويلدقق!لي!ونانحال!لعلىيجب

الآبلأن.شديدةوقاحةيع!س،الش!لبهذاالحديثغيران9بالفعلالله

الفههوإذ،الآبل!نويذ.لأنهاللههوالإبنحتىولا،ؤتذلأنهاللههوليس

الإطلاقعلىشيءيوجدلاإذنؤيذ.فقداللههوالإبنوبينما،ؤتذفقد،بالفعل

الهيةطبيعةهىالقدسالروحطبيعةأننعتزفأنمنيمنعنااويقنعناأنيمن

!انوإنحتىطبيعيةبطرلقةباقيفيهاهـانه،طبيعيةبطرلقةأتىقدمنهاوإنه

طبيعةماهيةبالتدقيقنفحصانالضروريمنأنهغير.الإبناوالآبهوليس

لاالأسماءلأنالأسماء.خصائصعن-الحاليالوقتفي-النظربغضالروح

3016اكو58

الالهة.الطيعةبقصد95
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ال!الةالط!11

ل!وجودبطرلقةفهمناعنبوضوحتدلل!نهاالالوهه.6،علىدليلأتمثل

ؤيذ.أنهئطهر""الإبنوالأسمؤتدانهيعني"أب،الأسملأن)سفا.نعطيهمقق

روحوانهالآباللهمنيأتيأنهعلىيذلأيضا(القدس)الروحالأسمأن!ما

أقنومهلهانيخدركانهمع6االإنسانروحيشبهوهو،الإبنروحانهحماالآب

بالحقيقة.!ائنوانهالخاص

؟القدسالروحطبيعةاذنهىماإرميا:

يم!نلاإنهنعترفأنولحب،ذاتهاوالإبنالآبطبيعةهىإنهاحيرلس:

الذينلأولئكبالنسبةأما.حديثوىالعقلئةقدرتناتفوقوأنهابلالتعبيرعنها

منجزءيعرفواوأنلنزفيأومرآهفي!انلو!ماحتى،ينظرواأنتعوذوا

جنباتتضيءوالتىالإلهةالرؤيةمنخافتةومضاتفيهمفلتشرق،62الحقيقة

غيربسيطةطبيعةهيالإلهةفالطبيعة.المعرفةمنقدزالىفتتقلهمأذهانهم

،والأسماءالأشخاصوتمايزالأقانيملخصائصتتسعالهامثيلولا،63مرحئة

فيها،جهةمنىيتغئرلاتطابقوفيطبيعئا)تحاذامتحدثالوثفيوئعرف

علاقةاسمأنهفعل...31ولاحوهراسمي!الآب"لفظدقولهالحيقةهذهعنالنزيزىكر!نوردوسق.عز06

اللاهوتية.27031صالخطبكتا!الآب".إلىبالظرالألنهرمااو،ل!بنبالظرالآ!هرماعلىيدلاسم

69.ص61فقرة92خطبةطبة.ا39!بكلوت.البوببةالمكبةنورات

9.صانظرقبل.منالحلاقةهذهكرلى.ق(رضح(نرجق،بروحهالإنانعلاقةحيثمن61

كتاضآكيرفثجيتندليهقاثضنيرفه،بغفنآغريثالان.يؤخهزخفاجثدليهنئينر،فييزأ.،فيالآنئنظز"ف!ث!ا!6

:12.اكواغرمث"

أقانيمعلاتةصلتحبير،الكيةأباءعدضانعوصفهومركئة،وغيربيطةطيعةبانحاالالهيةالطيةوصف63

ألوبةعندفاعهياقنالحفبنةهذهعن.كرلىقعز(نبقولقدوالطية.الجوهرووحدهالقدوسانالوث

الآبحوهرعنكريبلبههالآليلثهالحققيالكلحةهويىالابنإنيقولونالذئكالواضدبالآ!وعلاقتالابن

تدكرهالدىذاكغرموالطيةمجسبالآبفيالكالنالابن"إذاكاد:تولفكبالطيةبحبعنهونخلف

فكيف،اللهكئمةهوإنهعنه!وحاقولوالذىالآب!نهالذىكرالآبننخمئاإبئافاكإذاالمقدصةالكب

ككنهلامعلنأخروضيءنحفيضءسيتكونتنلأدالوتت؟ذاتلطومركئابيالاالآلييكودأنالآ-ككى

مركب،ضىءفيهيوحدولا،الطيعةبحسببيطفهواللهاما.اثنينمنومكوئامركئابلبيطا،!كونان.خئا.

فترة91مقالالابق،المرحعاثالوثنالكنوز".الطيةمجسبالابناىفيه،الكالنالكلحةموواحد،ولذلك

وفيالم!حي،اطاتاناطضاكثا"مركبةوغربطةطيةهىالالية"الطيعةانحققةوتمئل492.ص01

وأنهالابنألربعندفاعهفيصاءالمصطلحهذايشخدمك!ل!.قأننجدلهذاالئالوثأقافيالويةصالدفاع

المرحمعالثالثالحرارالظر.الئالوثحولالابقةحواراته!حماءشلاالجوهرزالقدسوالروحالآبمعواحد

1(،)هام!27صالحامىالحوار،11ها!6صالرالعالحوار)3(،مامق2هوص(1)هام!1!4.السابق

.قيقولكمامبهثةطيعةميالأنسانطيعةأدنجدالمركتةغيالسيطةاللهطيةعكسوعلى)4(.هاصق!73

العاتلة،والف!المحصوسالجدهاعصري!سيال!إذطيقهدطبي!ويىمرسالالالى"للأدكيرل!:

المركر.وأخرولىالهيدعدنصحيد.ترجمةيوحا.إيخلشرحالجديد".ميلادهلأحلشتينداضفاغاكطئبف!نه

.918ص9002الأرلالمحلد.الآبانبةللدراصاتكيالأرثو
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منأقنومل!لي!ونأنهحتى،ه!ذاوالفعلبالاسمهوبروإحىآشفاءتجعآ

منهمل!لأي،خصائصمنمنهمل!لمامع،الطبيعة!مالالثلاثة*قانيما

جسببوحدتهل!ن،عليههوماعلىيظل64أقنوم!للأن.الخاص!!ومهش

الإبنفييوجدالآبلأنذاتها.الطبيعةلهيحونالآخرينالأقنومينمع-ألطبيعة

الآخر.فيالواحد،الآبفييوجدانوالروحالإبنبالمثل،القدسالروحفيوالإبن

بهذا؟المرءيؤمن!يفارميا:

الفهبين.وتدقيقوضوحب!ل.يربط،بهالموحيوال!تابحيرلس:

%لأا!!.بااتحادداخلنايصيرفيأنيم!نلاأنهعلانيةهـلعقمالقدسوالروح

صالحمؤمن!لالمسيحيسوعربناخاطبوبالفعل.القدسالروحطريقعن

نضنغؤمجئذة،نأتيفيتي!،أبيؤلخئة،!لآمييخف!آخذآختني"إن:قائلأ

منأغطاتاقذأثة!ينا:ؤفؤفي!تتئثآثتانغير!يهذاقوله6"وأيضاصفننرلأ"ه

نإداخلنافييس!نققطبيعتهبحسبحقيقياإلتهاي!ونلنلأنهزوحإ"66

يأتيلأنه،اللهعنالطبيعةجهةمنمنفصلأآوغريثاقبلناءالذىالروح!ان

وئعترف،ه!ذائدعىوهوعينهاالربوبيةلهالذيروحههوإذفيهولوجدمنه

الآث:ؤاجذإلةتنا"ل!نم!توبلأنه.الطبيعةوحدهبسببالإبنمثلمثلهب!

9+.57+لد!كاةهيالبونانبةالكلمة61

لأدالفدوسروحهألويةصدفاعهووبالتالميالألنألوهيةعنكيرل!.قيدافعشديدوضوحفي:41،23يوحنا65

الآبهوالحققي"الالهإديقولولىمنويحاولىأثنايوس.قتالادصقأيفئاكصاروحهيكرالاب!ينكرقن

والروحالاسف!دهولاء،يقولهماوحسب"وبالتالى:فبقرلالآبةهدهلاسنخدامردهويختمأخرمعهيحسبونولافقط

نفرلها.نوالمحص.هىوالنيالعدبدةالمحلوناتص!نبحشوكصاللحففااإفامنهصااىبحسبلاالفدس

إدكانفباأيفئايوجدالذى،اللهموتنصهولاءويذتنا.الآ!اللهحوهرصالئمدكلبعيدةوهىالاسطبيعة

شركاءأدكولاعيرالآ!،اللهعنشتايفولواأديفدرودلاأهموأعنقدتعمدوا؟الديرييسك!القدسالروح

طيعةمنإلهمالب!الفدسالروحادلونحلوقروحلواسطةعليهابحصلاناحديستطبعلاحقيفةهرالالهيةالطبعة

عنبعيدوهرمحتلفةطمبعةله.يقولونلماولفا.أنهمعفينايوحدالدكطهولقطالاب!إنلفولادويقى.الآبالله

نحلوقهو،الروحأقداخلايرحدفتروه!!ا.المخلوتاتمعالالنئحقودفهمالسىولهذا.الآ!ال!هحوهر

هوالالنإنوتالوااعلىإلىنظرواهمإدوابفثا.التقديىيهافالهالآ!اللهمععلاقةلهلي!ألهومع.اللهوليى

الميحيأنواحد؟إلهفينابك!امفيا.يكانوالالنالآ!أنطالماإلهاد،داحلاسوحدمللا،لليقولراإله

يتفهدكما.اا-6070صالطرمزلأ".نصنعوعدهناتى!اليهالىويحهكلامىيحفظاحدأحى"إد:قال

فبفول:الفدسالروحألوهبةصوأبصئابلالمنحدالالىألوهبةعنفقطلي!للدفاعالآبةكلدهأثاسبوس.ق

إذاأيفا.الال!مىهوالآ!اسهومادكل/9.لالكلصةالآ!مىئمحواحدلكلالروحيقصهاالتى"لالمواهى

الروحبعطىالدمميلال!طمةلبا،الروب!صروحبنماالآ!امواهصمراصوحلاالالرصنعطىالىضباءا19لنلك

الرسانلمرلأ".عدهولحسعواالآ!ألا"سانىأفاكصاب!سدومكداال!لصةيموحودوالآ!فبا،ايمئاب!صر

.03.واا19الرصالةالسالقالمرحع.الفدسالروحص

.:13،برا6"
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لبماندولا"لع!ا

نجميغب!الذي،ائمسييخيشوغؤاجذ:ؤزثتة.ؤنخن،الأشياءنجميغمئةالذي

هوفالرلث،ال!تابيقول!ماواحدهوالزبأنوطالماييماإ67.ؤنخن،الأشياء

الحق؟هوليسأقولهماأنام680الروح

م!توب.ه!ذالأنه،بلا:إرميا

الروحمعه!ان،شعرهئطلقشمشون!انعندماانهمحتوب!يرلس:

الرلبفإنبالمقصشعرهوفصسزهو!شفالشهوةتمف!تهعندمال!ن

للمؤمنيهنقالالسماءالييصعدأنمزمغايسوع!انعندماوأيضا96.فارقه

ل!قغ!غآتاإؤقاقالوايضا07إتيحغلماآتيإئييتاقى.آتز!غالآبه

معناالمسيحيونوفيهبهالذىالمعزيلناوارسل7.الذفرإاائقضاءإلىالأئايم

ذاتهالجوهرلهالذي،روحهبلعنهغريبروحلافيناسا!ئا،فيناولس!ن

الآب.ومعمعه

الرسلعنقيلأنسبقمقذس!لامايضاأناوسأذ!ر،معكاتفق:إرميا

روحيذغفغفقغ،يثيييةإلىيذقئواآنخاؤئوامي!ميئاإلىآتؤا"ققفا:القديسين

،72.المسيح

الاهـرنيوماوانهشارتيهالإسالومهعندماعهصباق!الآيةهذهكبرل!.قاصخدمطكثزا8،6:اكو63

اصتحدا!الىإلأ:4،26:9:01،23.7مقال،ال!القالمرحع.افالوثفيالكحوز،المثالسلعليانطر.الجوهر

الربوليهلهالقدسفالروحإددر!،هوالاب!ولأنالإلن.روحهولكونهالقدسالروحالرهيةعنللدلاعفهرهنالها

.الاسطيعةسمىالروحطبحةأدهداووالسصعبها

.4024يوحماالطر68

2.أ:6تصاهالطر1

ا:18يوحا،

28:.2ت31

استحدامالهراطقةحاولالميح".روحيدعهم"ملمالمحطوطاتسضحبأو"الروحيدعهم"دلم:61،7اع!7

لحدمةهواهمحصبتفيرهاوذلكالالن،ألرهةصالحاطةتعاليصهملتعضيدالمقدسالكتا!؟ياتسالكئير

.كرل!قومنهم.الآباءفئدولقدمني"اعظم"ابيالمجدلهالمميحقولالآياتهذهبينومن.المنحرفةأفكارهم

يوحناصالمحدلهالمحفوللطأبصئالكنالآيةهذهوفقطلي!"أعطم"تببرمعىلهموأوضحمزاعصهم.

ضروحاءماكيرلس.قإستخدممذهمحاولتهوو7:28(،الرمهه"أعطماللهملكوتفيالأصفرلكن"المعمدان

.القادروحدههووالال!.المحروحهومباإلمطالذها!منالرسلاعاثالدىالروحانعى167الأعصال

يتطيعلاالههداكمايفعلادالمعصدالىيوحهاولركادحتىآحرأحديشطعولاللآحرينكلحهأداللههولكونه

يو:وها2-11:4.93ا!مفاالالق،المرحع،افالوتيالكور:الظر.هوروحه(لهالفدسالروحعنبقولاد

معلمعيتمقالذكيالالهيوفعلهالقدسالروحألوهبةصتعيصهعليلنثبدإربالارعلىالآيةهده.كيرل!ق

الجرهر.وحدهلى"والاسالآ!
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جمدل!للفالعاالنالثونح!لحا"

هوالقهبهينطقالذىالحلامانال!تابيذ!رألااذن؟وماذاحيرلس:

العظيمةرؤيتهعلينايقص)شعياءلأن؟الروحبهينطقالذىنفسهال!لام

قائلأ:اضافثمؤفزتمع،73غال!زليئنغفىنجايشاالشئذزآيت":والمرعبة

"هآنذا:ققفتأنجيتا؟!جمقيذضثؤققأزسبل؟"فق:قائل!الشئدضؤتشمغئا"ثغ

ؤآنجضروا،تقفضواؤلآشفغااشفغوا:الشفبيهذاؤقل"اذضت:ققال9!.آزيميفني

"قال:الوحيدالمولود)الإبن(،عنيقوليوحناأنغير0،71.تفيرفواؤلآإئضازا

جذا،الح!يماسطفانوسل!نغتة،75ؤتفغقخذةزآىجينهذاإشغياء

افختويينؤغنز،الزقابفشاةإيا:عنهقالاليهودمعيتحذث!انعندما

آتاؤئحغ!اق!قاانقذسق.الروختقاوفونذائفاآتئغؤالآذاني)بانففوب

الروحهووقنالإبنهووققالآبهوقناذنلنايتضحالآآئئغ)761!ذلك

هذءفإنالجوهروحدهبسبببينما؟الأقنوميةالخصوصيةبسببوذلكالقدس

والمجدوالفعلالقولفياي،شيء!لفيمتفقةت!ون()الأشخاصالأقانيم

وشكعلى!نتغيراني.الإلهةالطبيعةيزئنما!لوفيوالقدرةوالشر!ة

الأمر.ذلكأنسىأن

هو؟وماإرمي!ا:

يصرخون!انواالقديسينالانبياءانصديقيياجيذاتعرفأنتحيرلس:

لل!لمةعيانشهودصارواالذينمعقمينابينما(الربيقولهما)هذا:قائلين

الزلثيخبفوقفغ"ؤتجينقا:وأيضا"القدسالروحيقولهما"هذا:يقولون!انوا

ذغؤئفقاافذىلفغقليؤشاؤلتزتاتجاليانقذسق:أآقرزواالروخقال،ؤيضوفون

حدوثبسببنفسهالجوهرمنوليسالفهمنأقلالروح!انلواذنإنيبماا730

النءالمعاندونيقولحما.(اللهطبيعة)عنمختلفةطبيعةمنوهوفيهتفيير

المبشرين،الرسلخدمةمنارفعهى(القديم)العهدقديسيخدمةتحون

.ا:!ضحباء336

.*6:9إضحياءألطر،3

.21:14روحا

.7:15أع36

.31:2اع33
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ا!"ال!اله

)الرسل(الآخرينبينماالربوحلاماللهب!لامبشرواقدالقدماءأنطالما

؟الروحب!لامتشرواقد

المحتمل.منإرميا:

خدمةبأنهاالقديمالعهدفيالخدمةالرسولبولسيصفلماذال!نحيرلس:

لأنهوالبرالحياةخدمةبانهاالجديدالعهدخدمةيصفبينماوالموتالدينونة

تنريذ!ثيزاقبالأؤق،قخذاالذئئونةيخذقة!انتهإنلأتة"قائلأ:ي!تب

اقذي9:يليماالرسلبقيةوعننفسهعني!تبوهو،7811قخبائيز!ؤيخذفة

الخزفلآن.الروحتليالخزكتلآ.تجبيبغفبخذاتمت!ونلأق!فاةتجغقنا

نا،تعبوبدوناحدل!لواضخايعدألمإذنيخيي،970الروخؤل!نيقتل

تقرلئا.،قادتهموايضاالقدماءادانتقدالقديمفيالفهبهانطقالتيال!لمات

الحديثأنتشعرلاانكام.البزوالحياةتجلبالروح!لماتفإنالآنأما

ما؟أمرالييقودنا

ي!ونالذيالحدالينصلربماانهمنعظيمخوفيوجد،نعمارميا:

هذالنترك،صديقييال!نوالإبن.الآببالله)يماننايفوقبالروحإيماننافيه

اللههوالروح)ننقوللأننال!نجيذا.فيهتحذثتلأنك،هو!ماالآنالأمر

نأالمرءاستطاعلوأ!ثر-بعمقفلنبحث،الفهمنيأتيطبيعتهحسبوانه

منوليسطبيعتهفيالالوههبخصائصيتحفيالروح!ان)ن-بوضوحيري

بالله.علاقتهجهة

3:9.كو2

روبأهلإلرسالتهافتاجةنبولى.قصلهاأخرىبأيةالآيةهذه.كرل!ق!بطأخرمرفع!3،6:كو2

لذاالقدىالروحيالوهيةشهادةفيهاوبحدا(:ا)روال!هلانجيلالمفرزرصلأالمدعوالميحليسحجد"لرلىبقيله

فكبص،يقرلالإبجل،كمالاتارعبنوتد،الروحعهدهوالذإنجيلأنبعرفأنهفيما"إذن:بفرلهعبهمابعلق

مجي،انههوالروحألوميةوديل.ا334:مقالالابقاالمرحعالثالوثفيالبهوزإله!؟.هوالقدسالروحكونلا

الروحبالوهيةالكيةاطانعنالقططيمامجمعفيالآباءضهدعندماالإكلانتانولىفيالكيةعنهعبرثماوهدا

ككللى.قنجدلذاوالالن،الآليفعلايضاهوالمحيالشالروحوفعلا!ى"."الربإنه:كهفقالراالقدس

الله،هوعيةلهذاصنعناالذى"لكنبولى.قوترلالأمواتيام!عن:405كوه2ديحاءكاالآيةهذه!ربط

الالنوفيالاليلطالط!يعةبحصيرحدالروحإنأ:بقولهالآتينها-لينعليويعلق،(الحياةعربودأيفااعطاناالذي

منيحيايصئاالأب!كذلكويحيالأمواتيقيمالآل!انكما"لأنه:يقرلالابنلأنالجاةهووالذىمهيانالذى

والابنمجسالآ!أنفيما،دابالتالمي:فيقرلاضكازاسوالأبطرحهدفهإلم!كرلى.قويصل2((.ا:)يرهلاء"

نذ!ولهوالابنالآبكائلالذىمذامصنوغااومحلوئايكونأنكلكنفكبفيجى،الروحىركدلكيحى(يضئا

57.صولالابقالمرحعالحوهر؟".
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هـيمرلط!للقابطدالتالثانحالا)حا

نكوأالروحشأنمنتقللأنهذابقولكترلدنكأصديقيياأعتقدلا:حيرلس

معنايحدثمثلمابالفهعلاقتهطريقعنالإلهيةبالخصائصيتحقيأنهتؤمن

الذاتيةطبيعتهفيالحقيقيةالالوههمزايا!ليملكأنهبسببوليس،نحن

ؤأتا،ليقفؤلكفؤؤقا،لكففؤليفؤقاؤ!ل9للآبقالالذيالإبنمثلما

هذاي!ونطبيعتهمنهيليستعلاقةبواسطةئمخدققلأنفيهغ!.8.فقخذ

نتيجةعليهيحصلبل،يخصهشيئاابذايملكلاانهوحيثعنه.غرلئاالمجد

بالتأ!يدهيآخرمعيشتركقنطبيعةأننقبلانالحتميفمنبآخر،علاقة

معه.ئشتركقنطبيعةعنمختلفة

حتفا.إرميا:

الذيالآبالفهجوهرمنالروحينزعأنيستطيعقنليقل،وبالتالي:حيرلس

حتىالوقاحةدرجاتأغلىالىالشخصهذامثليصلألنفيه؟ويوجدمنهأتي

قنفقطه!االأمربهذايؤمنونقنأنأعتقدوأنيف!ر؟مجزدهذا!انولو

الفهعننتحذثبناوهئا.الصالحةغيرالنيةوذويمنطقيتفيرىفقدوا

.القدسالروحوعن

إذن.فلنت!لم:إرميا

حسبفعلهقؤةهيومانحننعتقد!ماالفهأ!مجدهوماليقلحيرلس:

طبيعته؟

وقياسطبيعةمنأسمىهوما!لهو-أعتقد!ما-الفه""مجدإرميا:

العدممنيخلقهوانطبيعتهحسبوفعلهمخلوقغيراللهومجد.مخلوق!ل

هوحستااال!ليرعىوانموجود،غيرهوما!لالوجودإليويخضر

الح!مة.يريدونقنبالح!مةوئينىئقبسقنهو،الحياةفعيم

اللةكلسةالإبنهر.كرلهنفسهعنالميعباضهدالنيالكئيرةالثهاداتاحدىالآي!مذهتمئل.ا.:17يوحنا

الفدسالروحألريةعليعاليدللهدهالاىتلهادة.كبرلىقيتيروها.لالآبالجوهربةعلاننهوعنالمتحد

ضهادة،الشهادةهذهعلىيىأحرموضعوفي.الثلانةللأقاليموالطميعةالجوهربوحدةاطانهلالقطعهذافيوالب

وابح!اورانكلانهداتعلصرلى"ماح3قانلأ!أصيأهلوالدممطمحى،المحألوهيةسلولىللرسولآحرى

!.كبرلتبعنقوها5(،)ال!هات"هوالدىالمحملكوتيميراثلهلي!للأوثادعدهرالذىطماع

ماكلالآبفيايفئاوهوليه،الآ!اللهيالى،اتهوأنهيضبفالميح،بأيهروهرابفئالرلرهوهاأ:بفوله

فهرلكهوومالك!هرليهوما"كلالآ!علاتتهصلفسهموتالهلماطبقاودلكالاب!لدكطهوالآ!لدى

52،.45،صفقرة32،مقالالسابقالمرحع.الثالوثفيالكوزالطر"(فيهمممحدوانا،لط
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لسايةا(االطا

القدسالروحعنيقالما،اكثربتفصيل-أردتلو-إذنفلنفحصحيرلس:

إلأيتعقمواأن،عنهوالجامدةالطفوتيةالأف!ارهذهلديهمتجنيمنلالأنه-

ينتميماإلىبلاقلشيءايإلىينتميلاالروحأنيعرفواوان،الطرلقةبهذء

نعترف-طريقةوب!ل-ونحن.له.سساوىا،3الآاالفهصورةهوالذىالإبناليه

والفعل.القدرةفيلهومساوالجوهرفيلهمساوأنه

"قائلأ:وعدالذىاللهفيواثقوانتباستفاضةحديثكفياستمرإرميا:

81.فأفلأة.أفاكآفغز

أولئكتؤلهأنومصنوعةمخلوقةطبيعةتستطيعهل:سؤاللدىإذن:حيرلس

آلهة؟همليسواالذين

دنيامرتبةفييحونقنلأنذلك.أقولأنيم!ننيلاأناالأقلعلي:إرميا

بحثيراسمىمرتبةهوفيققالىيعلوأنيستطيعلا

الرائععقلكعلىيجبفإنهذلكب!ضلافانهغيرتت!لم.بالصوابحيرلس:

فنيؤئهأنمخلوقةطبيعةلهفناستطاعلولأنه.أيضاالأمرالتالييبحثأنهذا

شر!ةلهسي!ونقنلأن.صحيحأيضاسي!ونالع!سفإن،مخلوقهو

لالنسئضز.بالحريبلأ!ثر،شيئاينتفعلن،الفهبطبيعتههوقنمع

نحوالمخلوقيسموعندمافقطالأمؤئهةهيالخليقةأنئديىكانللمرءيم!ن

طريقعنالقديسيننفوسداخلفيالإلهةخصائصهشر!ةيضعالذى،الفه

آلهةوندعيالطبيعةبحسبالإبنصورةإلىنتغئرهذاوبسبب82،القدسالروح

زوخالفهأزشل،أئتاءآئ!غبقا!فغ(الإبن)معمعهلناالذيبالشبهالفهوابناء

هوبذاتهئؤفهأنيقدرقنأنطالمااذنالآلثإ830آتا"يا:ضايىخاففوي!غإلتىانجييما

منالقدسالروحيحسبأنإذنيقدرففنا-8،المخلوق-طبيعةمن-وأرفعاسمي

علىنعيفهسياقفيفيفولفيناالالهيعملهموصئخاالقلرالروحماهيةكبرل!.قيهبئواصحةمامةعاراتفي!8

ال!موضخافوق""سألهالروحسالجديدالمبلاديدعوكادالمسيعيسرعرلاألأدنيقودمموس:علىالميحإحالة

بثقالذىلذاكلنحتعإذ"الالهيةالطيعة"ضركاءصلصيرولهالحواهر،كلدوثالذيالحوحرسهرالفدسالر،ح

ونعاد،الحياةحدةإلطثايةلولدوهكداايأصدى،النصودحجمالإليتثكينايحادوفيهوبه،الآ!اللهصحرهرئا

.1-4ا3صايضئاراحع.188صالالقالمرحعيوحا.إنجيلضرحالألهة(.الوةإليعاكا

.آ:،علاطة83

الفدب!-أدالملاحطوم!لبنا.عصلهحلالسمحلوقبنه،وعدمالفدسالروحألوميةعلىهاكبرلر.قبدلل"8
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جمدلمأللغا!أالثالل!ح!لحا"

يجعلققعنيقال!يفامفشذ.قدعقلهي!نلمانهذا،المخلوقاتبين

؟مخلوقذاتههوانه،آلهةالآخرلن

.أعرفلا:ارميا

وب!ليم!نوواقعحإسمالعبوديةفإن،إرمياياالع!سعلى!يرلس:

الحالاتكلوعلي،والمصنوعةالمخلوقةالطبيعةخصائصمنت!ونأنسهولة

ذاته.اللهعنيم!نماأبعدت!ون

"اللإن-حقوهذا-الفهعنقيلقدلأنه!ثيزا.أبعدبالحريبل)رميا:

.غييذكإ85

يتحفييجعلهأنويستطيععبودتيهمنالعبديخررقنوبالتاليحيرلس:

!لقاييستخضعلاطبيعتهأنبل،بذاتههذا!ليفعلوهوالحريةبامتيازات

لأنهوحزه.فائقةطبيعةطبيعتهتحونهذا،العبوديةتحتهىالتىالطبيعة

الذىالصلاحمنائاهممانخاالآخرينفييعملأنيستطيعفقطال!تفيةبهذه

الحزلة.هووالذىجوهرهوفيطبيعتهفييمل!ه

.بالصوابتتحذثلأنكمعكسأتفق:ارميا

زوخؤخيث،الزوخقفؤالزث"ؤآفاقائلأبولسالطوباويعالياليهتفصيرلس:

في!قا،ق!شودتيؤخبماالزثقخذتاطيرينتجميفاؤنخن.خزيةفناكالزث

الزوحأ86الزثمق!فا،قخل!إلىفخل!مق،غييقاالضوزةتفذتتقتزإلى،مزآة

اللهفياشزاكلنالماكانغلوئاالتدرالروحكانفلر):بقولهالحقيقةهذهعلىوضددجققدكالى-أثاجوس

فلكولاالآنامافيها.نثزكاأناجثالايةالطيعةعنغرباءنكرنف!لاكخلوقاتحدناتدكئاف!نبواسطه،

طيحةمنبلالمخلوقاتطبيعةمنب!فيناالذىوالخت!المسحةأنيرض!ح!هذااللهوشركاءالمحشركاءندعى

"جمذا:عدماكتب.صابماتل.كصايوخاإكاهعلناماهدافيه.الدىالروحوبوا!ةبالآ-يرحدناالذىالابن

نصيرالروحقبالاضزاككناإنولكن:13(،،اكو)"روحهساعطاناتدأنهفينائتوهواللهقنثتأتانعرف

ال!ه(.طيةمنويىالمخلرتاتطيةمىالزوحإرنقولأنالجنونمنف!نه:4(،ابط)2الالهةالطيةضركاء

أيفالاحظ4.2:االرسالة.الالقالمرحع.القدسالروحع!سرابيوناياتحفإليالرطدل،الرسوليأثايوسر.

الأوليأيهريصاإذاالتمبو،أطوليعلى(يفثالكنايعليمسةصفقطلي!.ككلل!قعلي(ثناجرس.قتاثكل

تنكان:الأبذلكاحديتفؤلنأفهالثافييأيهر"الجنون،)منهر:نحلوقبانهوالقرلالقدىالروحالوبإلكارأن

تدفد،(.،)عفله

ا:91.19ص

جمابدئلأبة()28بعهدبهالمفدسالكا!أباتمنعدذاكرلى.قمج!رأخرموضعفي.3:17،18كو2

الآيةهدهحاءتولقدالق"مىالطيةبحسبياليالقدس"الروحعوالىتحتويصعهاالقدسالروحألويةعلى

الآ!،لتهاباخإيالاحاعلأالبوديةسمجزرلاالديالشالروحعمل.كيرل!قفيهايرىوالتىالآياتهذهضحن

.-السابقالمرحع.الثالوثزالكنوزانظرفيا.العصلهذايصمأننحلوقأخركاثنأىيتطيعولنإلهبالفعلهوإذ
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لطيها"الطه

آيضاانفئوبئةزوختأخذواتغ"إذفيقولأخريبطريقةالحقيقةذإتعنوئعبر

البئوةمجدلأنالآفي،،87،آنايا:اتضزخييمااقذيالئتئيزوغآخذئغفي،بفخؤكت

تلاميذهالمسيحيسوعربنادعالهذاإذنأيضا.الحزية-حالايعلي-يتضمن

تفوقبمسئولياتئحزمهمانأرادعندماوذلكوأحراراحباءانهمالقديسين

آتتغ9لهمقالولهذاالحزالقدسالروحيقبلواانمزمعين!انوالأنهم،الطبيعة

يغقغلآانغنذلآن،غييذاأشفي!غآغوذلآييما.أوضي!غقافقفئغإقآجئائي

شمغتةفابخلآغقفئخغلآئيآجئاءشفيت!غقذلجئني،شئذةيغقلقا

نطلبانينبفيالزبروحيحونوحيثروحهوالرلثانوطالماآيي.اول.من

98ايضاالحزةالطبيعةمن-حال!لعلي-نبتتقدالحزلةهذءاذن،الحرئة

لأنالمخلوقاتضمنتحسبأنهاأوالخليقةضمنانهاعليتذركأنيجبولا

العبودية.عاروتر!ت،عنهاوئفضتالحزيةمجدربحتقدالخليقة

يأتيماللقديسينينقلالروحبأنالرذيستطيعونانهماعتقدغيراني:إرميا

الأوامر.ينفذحخادم.9،اللهقبلمن

!خدمةتقذمالتىالأمورأحدأنيفحرواأنالمفضلمنأنهغيرحيرلس:

مخلوقهوماحللأنللخليقةبحثيرمماارفعأمروهوالحزيةاهىخلالهمن

عبد.هو

الأمر.هذافييفحرونربماإرميا:

6160.961ص34:-ضال

8:15.ل!مبة

.14015:ايوهانظر

لهدالفعلومذاالذهربكرنهالقدسالروحفيناكسهفعلأمماوكرى"الحزية"و"البثوة"لينكيرل!.قيربط

هولاءالعبوديامنيحزرفهر"إدن:يخقولأخرموضعفيالآيةهذهعلي.كرل!قيعثقلذا،الوهيتهعليداحلناق

الالهيالفعلهذانتيحةبانتولهويتابعطيعته".ضركاءإياممحاعلأرأبناءابرارإلمطريعرثمفبهم!سكنالدين

البيدضصنيحسبولامحلرثا،لي!انهوكانحلوئا،لي!إذلىفهوالصحبح،هوهداأنوكاعذا"لي!أنهتوصغ

57.صه44فقرة34مقالالابق،المرحع،اثالوثفيالكنوزالالهى".الجوهرإلمييتيعندئذ!هو

لطيمتهواضحإلكارهوالأوامر،يفذكخادمالالهيةللمراهبناتلمجزدهوالقدسالروحبانالمعارضرنإدعاء

القدسالررحع!ليصفواضحةعاراتور.الخاطةالتايمهذهثدةيتنكرالقدي!كرل!أنبحدلذا،الألهية

القدسالروححلولسرصلاةولي!كالحادم".احبهمالدي!عليالطهرسرككبلطة"الفاعلتانلأ:الفوسيى

إلهوب!حادملصقه!انهالمومبر،!الفدسالروحعملموفوعلسافمعلىإرميابخبروها،الكبرليالفداس.

الممزضونادعيعدماتبلمنالمراعمهذهكيرل!:.فذأنبقولقد.الحريةوهيالهاتأحدىلهمينقلفهو

.92صاانظر.كخادمالقدسالروحمنالسةشالأننا
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لالدبممللفاب!مأالثالنانحالح!"

ئقذملاطالماخز-الطبيعةحسب.هوليسيخدمقق!لاذنحيرلس:

منليسأنهأمآخر.شخصنعمةلآخرلنينقلبالحريل!ناشئياذاتهمن

يخذم؟فنذاتههوآنهعلىئذركأن،وسيطوهويخدمقنأنالضروري

.الضروريمن:إرميا

نيرالعبوديةمنحزاي!نلمإناالروحهوالردثي!ونإذن!يفحيرلس:

ي!ونفلنالألوهيةمجد-الطبيعةحسب-له!انإنأماالمجد؟يعوقومما

علينايوزعهوبالحريولنهالأمرابهذالهعلاقةلابالتأ!يدبل،9اخادقا

حسب.ي!نلمإنوأيضا29.ذاتهمننابع!صلاح،الحزيةأنفسنانحن

هوققيخدموسوفيخدمونقنبينسئحسبفإنهابالمثلالفههو-الطبيعة

أنهبمعنىمنه.وأرفعاسمىهوما!لللمستحقينيحملوسوفعنهغرلب

منأرفعأيضانحنسنحونأننابل،منهأسمىي!ونواأنللقديسينسيسمح

ترىأنكأم.الروحمنأسمىهوالذىبالمجدمتحفيننحنطالماالقدسالروح

غيرالمعقولة؟الأمورمنيخلولاالحديثهذا!انلوحتىالصوابأقللمأني

جذا.حستاتت!لمفأنتبالع!س:إرميا

.الأخرىالآف!ارعنالنظربغضالحقيقةعنالبحثالآنلنحاولحيرلس:

الأ!راميستحقونققبعض!!راميرلدونعندماالأرضيئنالملوكيصنعماذا

وبأيوالملوكيبالمجدولتوجونهمملو!ئا!!رافا،أقربائهمققبعضأو

يليق؟و!ماوجهأحسنعلىلي!ونالعملبهذايقومونطرلقة

الت!ريم.درجاتوأرفعأرقىيمنحوهم:إرميا

مقامفييصبحشخصبهماي!قلعندمااللتانوال!رامةالمجدهل!يرلس:

انهالروحبوم!ودلكالحرهر،فيوالابنالآ!معواحدوالهالثالثالأتمومألرهبةعلىالتأكيدكيرل!.قيعاود؟9

وأستصدةوليستزانهمننالعةهىإذومواهةعطاياهإياناكلمانخا"كخادم"ول!ب!لطةدياعصلهيتتم

فاطلفرهسقواا!للالقدسالروحعلىفقطليى"حادم"تعبرلاطلاقالهراطقةلحاماكثرم،أحرسلهممنوحة

:الثالوثحولحوارته!الكارهمكلكرل!.قفذألىسبقولقدأيفئا.الوهةلالكارمحاولهموالاب!على

32(.)هامق28،،ص41صا(،4)5رنموهاش!01هـهانظر،الابقالمرحع

تنعيرلاثاشةطبعتهوادالفدسالروحبالرهةامماكاوضرحئكلونعل!الحقيقةهدهعليصلوافالىالكنيسةنثذد!9

منالنابعصلاحهمنهدايفعلوهولاتغير.البئالالهبةطيقهتئتنبوتثابتةهباتهيللثركلنحهفساولهذا

لطالقدسالروحبعصلالمومنيين،الكيةجماتأيهروالتىالسواعىصلواتمنالثالثةالاعةصلاةان!دلهذا،ذاته

الحقروحالمانيالملك"ايهاقانلةالقدسالروحأتنرمالصلاةهذهتحاطبالخمين،يومفيلعملهكامتدادالنفوس

الفدب!بنخدمهالذىعبنهالوصصنكرروهكداالحباة".ومعطىالصلاح،كنزالكلءوالماليمكالىكليالحاضر

".الصالحات"كزألهالقدسللروحلرصفهاهناكيرل!
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ال!مالهااالحا

الشخصمنأفضلهما،الأخرينمنم!انةوأرفعهوعليه!انمماأسمى

معهمتساويوضعفيهماامليفعةأ!ثربش!لتظهرانهلأنهمانفسهالم!زم

أقل؟وضعفيأم

وضعفيتظهرانهلأنهماذاتهالشخصمنأسص)نهماالواضحمنارميا:

المجدمنأقلهوبمايفرحلاالإنسانلأنفرخا.يتهفلتجعلانهأنهماإذ،أفضل

أشر.هوماإلىسينحدرأقلهوماينالعندماالعحسعلىبلوال!رامة

بطرلقةتفرلأنك،تعتقد!ماهووالأمر.بالصوابتت!فمإنكحيرلس:

بالحريبل،ذاتيومجدحزةطبيعةيملكلاالقدسالروحأنلوإذن.سليمة

عندمامل!افسحقدالمسيحي!ون!يفآخر،منئعطىالتىالنعمةيخدم

الفةقشخة!يفالثاضزةمنائذي"يشوغ:يقاللأنه؟الروحمنالمسحةأخذ

عينهالأمرعنلنايحتبالححيميوحناق.أن!ما((39ؤائفؤةائفذسيىيالزوح

بغخاتجةؤلآ،فيغثابتةمتةآخذتفوقاالتيقانمشخةأتتغ"ؤأفاقائلأ:

شئيء،49.!لغقغيئقاانمشخةهذ؟ئغفف!غ!قابل،آخذئغفغ!غأقإلى

معنىيشرحالذيالمزمورفيجاءمابواسطةنفسهالمسيحمننتغلمأننا!ما

59.ضفيؤنلماغقىقي!يقشخثفقذأنا"آفافيقولالمسحهمنيأتىالذىالمجد

غيرالروحيملكوهلقي!ا؟يقيمأن69العبؤديةلروحيم!نهلإذنليقل

لملأني،الهراءاتهذهعئالتبعدملو!ية؟سلطة-هؤلاءيعتقدكماالحز

أنهملو-عليهمالواجبمن!انلأنه.المعاندينهؤلاءحماقاتأحتملأغد

ومقدارالروححزلةمدىهذا!لمنيرواأن.سليفا)يمائايؤمنون!انوا

قن9بالإيمانتبزرواقدالذينلهؤلاءيقولالعظيمبولسلأدنالملو!يئسملطانه

دورةعليو!بهزالقدسالروحلألريةالكنيس!لا!كالىضرحهلتدعيمالآيةكذههاكبرل!.ق328712.يسنشهداعيو!9

الآنبياءكتصلق)يوحمد:بفولهالآ.هدهنضعلىأحر!رصعفييعثقلذا.اللههرلكرنهالملىمبير!ارشادتعبمد

القدمى،الروحمنمموحينوهمبالميح،هولاءيومنفمدماإدن".اللهمنتعتصيرالجصبع"ويكونالقولهذامثل

إذدالنى.اتوالوفقاللهسينمفصردسر!لكنهم،الرلنميماحتباجفييكونواول!فهشيءيعفمبردكلفإكم

الالقالمرحمع.الثالوتلطالكزمحلرئا؟(.يكودالىككنإذدفكي!،الطبيعةبحسباللههروهداالق،هوالروح

66فقرة34مقالة

الهراطقة.يمتقدماحسبإلىب!كولهللعبوديةيحصعالدىالروحاى!1
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لصجمهللتا!النالن!حطحا"

يعطىوهوبولسوالقديسئتززإ79.اقذىفؤآللهالليما؟فختايىيغقىشيشتجي

وتجعلهمالبعضتبررانامحانية،الطباعحلتفوقوالتىفقطالإل!ةللطبيعة

قائلأ:أيضايحتبلأنهومجدهالروحلطبيعةالعمليهذاينسبفإنه،مختارلن

إلها"89.ؤبروحيشوغالزفيياشميمتتززتنمقي،تقذشتغقي،اغتشفئغ"لجين

؟الخطاةئيزرفهواللههوحونهالروحاذنارميا:

علىالقدرةخرآ!ائنلأىوليسوحدهلفهلأن.صديقييابالط!يدحيرلس:

حديثنامنئبتولقد.والعصيانالتعدىنيرتحتهمالذينهؤلاءيخلصان

أنويم!ن،الفهمنالطبيعةبحمسبيأتىوأنهاللههوالروحانالسابقالمطؤل

ئقيلاالأمرهذافيحديثييصبحلملوبالأحثرالحقيقةهذهأمامكتتضح

عليئا.

لابالمنفعةيأتىحديثاىلأنثقيلأحديثكيحونانيمحنلاارميا:

والحزنللألممسبئاحديثايعتبروهانحسنةنئهلديهملمنيمحن

يقول!ما-همالخالقدونبالخليقةيؤمنونالذينهؤلاءاذنحيرلس:

01.رجاء.بغيرالعالمفيولعيشونباللهلايؤمنون-99الحتاب

بالفعل.:ارميا

بواسطه،الحلابو01االآبللهاهوالذي،اللهغبرفناقدالآنتنهيرانناحيردممى

8:33.ل!ية

الخطايا،غافراللههوالقصالروحانعليكامسثهذاالآطهذهعلى.ككلل!قعثقأنشقا،ا6:كوا89

الذيرأوبكومقدشاصرزايغفر،ا!ئاالروحوكانالخطايا،يففرالذىهرفتطالذأننومنف!ذاكنا!إذن:فقال

مفالةالابق،المرحعالثالرث،قالكنوز".الطبيعةبحبذاتهلقالالهيالفمللهالذى،اللههوإذن،فيهميكن

طبةأنماأثتكثيرةأخريأباتضنالآيةهذهأوردندالفدي!كولىأنابفئاوالملاحظ9،،فقرة،3،

بحسبياقيالقدسالروح:عنوانتحتالآياتهذهوضعكلتدأنهنجدهولهذاوالابنالآليطيمةميالقدسالروح

تدالعنرادهذاأنبالذكروالجدور273.فقرة35مقالةالابق.المرحع.الثالوثفيالكنوزألظر.اللهمنالطيعة

"كرزكابهنصيفعكانكيرلى.قلانالقانلالاحتماليدعمهذاوركلامناالآيةلهذهالتاليةالفقرةفيتكرر

اثالوث.حرلحواركتابكطروهوأمامهالنالوث"حول

الله،إلطالالهيالوحيفيهاثرالقالآياتف!ن،الثالوثاقانيمحومروحدةبببأنهالملاحظمن2،ه:ارومي!99

2،ا:هروميةرصالةفيحاءمايشىالقدي!كرل!أننحدهذاعلىكشال،الثلاثالأتانيممنلكلتنب

ىأاثالتللأتنومهاالآيةهذهينسبانيتي"ذونائتخئوقؤكتذواؤاعهلمزابائكذل!،الذخقاشتذلوا"اثذين

والابن.الآبمعالجوهرديواحدهوإذ،القدسال!ح

.12أفس!001:7

حيث325ليقيةمجعقالاكلاد""قانوننصحلالمنالعقيدياتحديداكا!هذذااكلافاعنالكيةعبزتلقدا!.

إغ....والأرضالسصاءحالقالكلضابطالآبواحدب!له"نومن.النصمذامستهللطالآباءكنن

368



لعلايها"أوو

والمخلصر.عندهمعروفيناصبحنااننا!ما،201القدسالروحطريقوعنالإبن

آغيرفقاؤآنا،ضؤتيتشقغ"يخزا!ؤنفسهعنيقوللأنهذلكعلىيشهدنفسه

اقذيالمقزيتجاء!ؤقتىلتلاميذهبقولهالروحعنيشهدوأيضافتتتفنيإ301،

يشقذففؤ،يتتثقالآبمجتبمقاتذي،الخقزوخ،الآبمنإتيحغآناشأزيمبفة

فينايس!نوهواللههوأنهجهازابهئعتزفققالئهاي!ونلافحيفا.ليأ40

حسبحزاكونهل!ن،مثلناللعبوديةخاضع.ا،هومصنوع!مخلوقليس

واحد؟والإبنهواذعينهالحقهوبالحريأوالحقروحبالفعلهوإذطبيعته

ا".70المسيحهو"والحقال!تابيقول!ماالخق"601فؤالزوخلآن9

هـلعزفنالناليثبت!افيأمرهوالإبنوطبيعةالروحطبيعةوحدةاذن:ارميا

؟.اللههوالروحان

الروحولأنأيضاالآبهوورث،رثهوالإبنبينمالأنهبالط!يد،حيرلس:

الحقيقة.نحومباشرةيتجهالأمرفإن،ئدركوه!ذا!ليهمافي!ائن

المعاني.فيالسليمالتف!يرطرلقةتنقصةلنيؤمنونقنعقلفإنوه!ذا

الجوهر،وحدهبسببالفهوهوالربهوالقدسالروحسي!ونوبالضبط

الطوباويءاشعيايقوللحقيقةاوفي.بهالموحىلمقدساال!تابفيئسفىوه!ذا

صلالهموحفاالكاصبصلياذلاحمهالمعرودةالليررحيةلصرالحفيقةمذهعناللاهونكريعوريوسالفدي!عز1!

الذى،الآبلورلاأظهرالذى،الحقالالهمنالحقالالهالربالبدالكائن"أيها:يخقرلالجح!دالابىلاتنوم

3260327.صالراموسديرطبعة،المقدسالحولاحىالحقبقية".الفدسالروحكعرفةعليناأنعم

كتابهراثالوث،ليالكوزكتالةفيالقلسالروحألوهيةصكتبهانشهقكاكيرلى.قاضالةعنأحردليل001

مذهعلىتعبقهقييهب!دهلذاعيها،لتعيقاتهوتكرارهالآياتلم!اصتخدامههوبصددهمحنالذىالص

،الثالوثلطالكررالمعص؟ا".طقوفقإله!الروحيكنلملو،الروحدقبلحيرالذيثلنحندصبر"كيفالآية

.732ففرة3،مفالة،الالقالمرحع

الجوهربةالعلافةحفبقةإلميلبصلأحرىأباتومعهاالآبةجمذه.كبرلىقيانأخرموضع!:6،ا4يرالظر3.!

ايصئا:6(0ا4)يوالحقروحهواناالأناجيلفيذاتعنالمخلصايقوللحيقول:والالنالآبمعالقدسللروح

بقالآبعدمنالذيالحقروح:يقرلإدالآبحوهرصبافيالقمسالروحانامحيله!ئطهرالطوباوممطيرحا

مني!بئقالذىللروحككنكيصإذن:6(يوه)االحقهوالروح:يقولرصانلهمنواحدةفيبينصا:26()يوها

وأمحلرفايكونألى،الحقأيصئايدعىانهحتىالجوهر،وحدةبسببتمائاالابنوشلالحقروحهووالديالآب

الآبأ.منويقالحقهربالمملاللهطالمااللههوالروحيكورزلكوعلىعثعضهذاألىشكلامجولأ؟

52ففرة34،مفال!الابق،المرحع،الثالوتفيالكوز



لسلممرلل!بطأالنالثلأنحالحا"

ه!ذاآزاخفغ.الزلثزوخ،ؤطاءإلىتئنرل!!تقائغالجسدحسبللأسرائليين

بالروحاعترفموسىالعظيمان!ما801فخدلمااشمنملتضمبكبتضتغشغتكفذت

ققةؤلي!مقاقتاذةؤخذةالزلث"هذا:قاللذاالفهوهوالربهوأنهالقدس

الزلثآشخطت!يصتت!مقلآ"أذ!زبشدةالإسرائليينواوصىآختبئئ"901إلة

عندماالربالسيدشخطالىايضايشيرالنبىأن!ماانتزئة،011،!ؤإلتهذ

ولشفقيحبهملأنه،خفصهمهونفسهالربل!ن،ملاكولارسوللالايقول

ل!وحملهمورفعهميديهعلىوحملهمالعبوديةمنخقصهمالذىفهو،عليهم

ومع-وضوحوب!ل-القدسالروح،هناالنبىيدعوالآإذنا.ا"االقديمةالأيام

الآبلىإالمخلضينهؤلاءوقادنزلقدالذىهولأنهوالإبن(الآبمعي)1،هؤلاء

طبيعةت!ون!يفذلكوبخلافغرلئا؟!وليسوإلئهارئايدعوه،الآالإبنو

حتىولاجوهرهحيثمنعنهيختلفلاوهوالذى،اللهطبيعةعنمختلفةالروح

الثيرونيهرب!يفلىتقولأنتستطيعوهل؟روحههوبل،عنهغريبهو

ظنهم-حسب-لماذاأوالفه؟غضبمنهؤلاءيهرب!يف،الروحيهينونممن

؟الروحيقاومونققي!رهإنهالربقال

اختصاصك.منهوالأمرهذاأنإذ،اهذعلىتخيبأنتستطيعنتأ:إرميا

112.اللهمعوحدتهبسببالفههوالقدسالروحإنأقولأنأستطيححيردس:

الفهولأن،أخرىبطرقالأمرفيف!زنالوأ!ثرسيتضحالقولهذاغيران

من!لهاهذهلأن.مقاييسأو!مياتأومحددةأش!اللأىيخضعلا

ولايقاسولامحدودوغيربحمئةمحددغيراللهبينما،المخلوقاتخصائص

يتحفنىوهو!ذلكهوالروحأن!ما،غيرجسديلأنهمعئنم!ان!ؤيدرك

ااةةنيا،63أنظر801

ليتالقدسالروحطيمةادعليليذللالآشكدهيستعيركبرلى.قانالملاحظسإس(،اأشبماء11163:900

بالدكرالجديرومنالجرهر.فيمعهاوواحدوالهربهوبلرالاب!،الآ!عنعرياليروألهاك.طيعةعنمحتلفة

يعفمودكانواالذينضدالابنألويةعندفاعهسياقفيولكنعبفاالآيةهدهواستحدمسبقفد.كيرل!كانقاد

فيال!وزله؟".نومنحينلنررفكبفمحلرثا"لوكالىاشكارفيتائلأعلبهانعبقهفييهبمخلوقالاب!باد

57.فقرة15مقالالابق،المرحعالنالوث،

الذ.طيعةهيالفدسالروحطيعةانأىالالهةالطبيعةوحدهبشبيقصدا!ا
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ال!و"العلاي!

ونؤمنوالإبنالآبمع113ال!ليملأوهو،الإلهةالطبيعةخصائصبل

!ؤإئشاناختتأ"إذاالأنبياءأحدلسانعلىيقوللأنهشيء،!لفيأنهبه

ؤالأزضق،الشقاؤالتآتاآفلأآقاالزت؟تجقول،أناأزاةآفقافشتتزةآقا!ن

فؤتزل"آللتىيقولعندماللإبنهذاينسببولسوالقديسااالزلث"ايفول

داودآن!ماااافل"هيفلألى،الشقاؤاتتجميعفؤقآيضاضيذالذى

إن8أفزث؟آينؤخهكؤمق،زوجذمنأذضث"آينقائلأالفهيسبحالطوباوي

بماإذنا."16آئتققاائنهاوتة!ؤقزشتؤإن،فتاكقأئتاالشقاؤالتإلىضيذث

الذىهووالفه،الليملأهوبلالقدسالروحمنهيخلوم!انيوجدلاأنه

،"117ائمشوتةفلأالزلتروخ9إنصوابب!لقيلقدلماطبقا،ال!ليملأ

القهمعالقدسالروح118وحدةطريقعنإنهواضخاأمزايصبحلا!يف

شيء،!ليحتوىوهوو!يفالفه؟هوالقدسالروحي!ون،الطبيعةحسب

المخلوقاتتشمل"ال!ل"!لمة)نحيثمصنوغاأومخلوقاي!ونأنيم!ن

هذافإن،شيء!ليحتوىول!ونه.وأنواعهاأجناسهاجميعفيوالمصنوعات

لاقنوبالطبعيحتويها.التىالأشياءتلكمنشيء!لخارجأنهيعنىأيفلا

ل!طبيعتهتفوق،شيء911!لخارجيوجدل!نال!لا،9!لمةتشمله

عمليأيهارتخصصهاالتيالأجةصلواتمىالناثةالاعةصلاةليالمريينامامالحقمةهذهالكيةتصع13!

مكادكللىالحاصرالحانى"الملكانهالقدسالروحعنالقطعصلراتفيوتذكرالحصسيريوميالقدسالروح

."الكلءوالمالي

32:42إريا111

.01الس!4أ

913:7-8،مز

ا:7.صليصانحكحةا

.واحدةهيانلوثاقانيموطبيصةحوهرادكحرا

المخلوتاتضىاتلاعتقادمم،رلويةأنكرراالذ!نضدالجحدالالىألوهيةسأثاجوس.قدافعانصق1

لزاصارتدلوكادحتىالالهيةطيتهتعراندوناللههويطكالال!أدلهمفاوصحمحلرفا،حذااتخذتدكرله

جطلانهإذ،ضسنلخيقةمحوئاصارقدانهاولاهوتهحذتتدالريةالطيعةأنيعنىلاالجدلىحلولهواد

وصده!ش"وه!!اتائلأ:انابرس.قولهذاكتبالحيقةهدهسعزاتحدتدانهمعضيء!ارجكلمموهره

حاضزاومعكونه،نفسهالوتترللكودكلهالحياةبخحانالطييمنفقدكانله،الحياةمعطئالخرىحدفي

فلنر.صربسحوزيصد.نرحمة.الكلحةنجص)محوهره(".شىءكلحارحفهولقدرنه(الحيقة)سحؤكلو

هداعلىكيرلرقيتدوفا.17/2فصل410،2الئامنةالطعة.بالقاهرةالابائيةللدراساتالأرئوكىالمركر

الفدس.الروحع!ألومبةللدفاععبنهالرهاد
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ل!لممهلل!ب!أالنالنانءلا)حا

وبالتاليهو.يحتولهاالتيال!ائناتىطبائعمنأسمىويوجدالمخلوقات

صحيح؟غيرهواقولهماأنتعتقدام.اللههوي!ونالخليقةيفوقىقق

عليها:والزدكتابيةإعزاضات

مخلوفاهوالروحإنسيقالأنهتعرفانيجبانهغيرمعكااتفقإرميا:

صنعالذيالربهو"أناقالالفهان!تبقدالأقدمينأحدلأنومصنوغا

"012.الريح

بهذابالمزةيتأثرأنيم!نلا.صديقييا-القدسالروحمجدغيرأن:!يرلس

عندمالأنه.خاملوغيرفاسدغيرذهئاللمرءي!ونعندماوخصوضاالقول

بالضرورةيعنىلاهذافإن،تحديدوبفيرعامةبصفةروخعنشيءيقال

نإاقولأنسيم!ننيذكبخلافلأنه،القدوساللهروحعننت!فمأننا

في-عديدةأشياءعليتطققروح!لمةل!ن.مصداقيتهلهالمعاندينتجديف

روحئسمىالملاكالمثالسبيلفعلىطبيعتها.فيمختلفةأنهارغم-الوقتنفس

وبالتاليروحئسمىالرلحوأيضا،الإنسانروحتسصالإنساننفسأن!ما

،مزة!لفييقصدونهاالذىالمعانيتمييزومنتمافاالتدقيقمنيهربونفلماذا

المصنوعاتو!لخليقة!لمنأسمىهوالذىذلكأغضابعلىولصمفون

منها؟فائدةلاأضاليلبإستخدام-الطبيعةبحسب،الفهمعواحدهووالذى-

ذاته،الروحيخلقلم)نهالنبىطرلقعنقالقدالفهبالحريأوقالالنبىلأن

بسببالبعضل!ن،مخلوقغيرالروحأنبالحريمقتنعونفنحنالع!سعلى

يستطيعونأنهم-يقولونماعلىالسماءموافقةعدموبرغم-ظنواقدحماقتهم

والمجدالسلطانيقتنواوأناوللآخرلنلأنفسهمالسمائيةالعروشيربحواأن

والذىالجميععلىالسلطةلهوالذىال!لفوقهوالذىالفهولقولالملو!ثين.

الجتالضنغافذيفؤذا"فإتةواوامرء:قوانينهتسيربحسبالخليقة!لانتتين

ؤيضثيي،ظلآقاائقخزيخغلاقذي،ف!زةفؤقاالإتشانؤآختزالزلخؤخقق

فيالرلاححر!ةسببوهو12اشفةإاالخئوبإلةيفؤة،الآزضبىفشابىكت!كفى

---------------ا3-:4عاصسنظرأا!ا

.4:31موسعا
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سطيةا.لألع!

ي!ونأنأريدهمنوضوحوب!لوارفع،الرلحاخلقانيبمعنيالعال!ا.ى

!لهوهذا،السلطانسيرثوفنيملك!ىسئمشحالذ!ىذلكأيللمسيح

تعاقببمعني،يبعذوالغمام،الفجريشرؤاأوامريفبحسبارادتي.بدونليس

بينالمشتركالشيءهومايقولونالمعاندينولأن.والظلامالنور،والنهارالليل

والذىالفهمنيأتىفنمقابلوفي،والظلامالفجروبينالقدسوالروحالريح

واضح؟ءمنااذني!وناللهمعهو

منالمخلوقاتباقيعنالمختلفالحائنذلكلأن،الأمريبدوه!ذا:إرميا

نقائص.منفيهامايتحدىهو،شيءفيمعهايتوافقولا،طبيعتهحيث

مع-أنهئذركأنمختلفةوبطريقة(المم!نمن!ان!يفول!ن:حيرلس

لديهوأنالخالقمعالخلقجؤيشترك.ف!رهمحسبومصنوغامخلوقا!ونه

منلهمعطاهأوالخارجمنغيرمستمدةقدرةوهييخلقأنعلىوالسلطةالقدرة

معصنعنيالذيهوالإلهيالروحان:يقوللأنه؟.الطبيعةوبحسبذاتهمنبلآخر

بأنالإنسانو!زم.الأرضمنترابأخذقداللهأنيقولالمقدسال!تابان

،تجميغا؟"123ئحفيؤضنغتايي!ؤنتايي!يذاكم!توبهومالأن،بيديهخلقه

حقيقة.هو

حقيقي.امرهوبالتأ!يدإرميا:

حدوثعندالأزماننهايةفيالأجسادإقامةأنتؤمنلالماذاإذن!يرلس:

؟.ابهذالإل!يالوحيت!فمأنسبق!ما،القدسالروحقوةعملهي،القيامة

بهذا؟تقصدماذا:إرميا

ل!وسيقومسيحيونالأمواتإنقائلايصرغنبؤيقوليوجدالآحيرلس:

نأيستطيعفهو،للحياةسيعيدناالفهبإن،نؤمنأننا!ماالقبور،منمنهم

.؟القدسبالروحشيء!ليفعل

اليإنحدارناعنو!تبت!فمقدداودالطوباويأنأذ!رلأنينعم:إرميا

!نه،القيامةطرلقعنولادتناإعادةعنوتنبأالخطيةبسببوالفسادالموت

ئزايقاؤإلى،فتفوثآزؤاخقاتتنرغ.فتزتاغؤخقكأتخخئا:قائلأالفهخاطبقد
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ل!جمرللقابطاالثالنانحالا)حا

الأزض!"123ؤخةؤتخذذ،قتخققزوخكتزلمبلتفوذ.

المنطقحسب-سيون،فسدقدماوتجديدوخلقتشيلفإعادةحيرلس:

وبطرلقةفخققتسبقتقدالتىنفسهاالطبيعةعملهو-صحيخاأراهماوهو

القديم.فيالبدءمفذتوصفلا

تمافا.معكاتفق:إرميا

الفهيعملوبهخلالهمنقنمخلوقاي!ونأنإذنيم!ن!يفحيرلس:

الأمرأن)عتقدوالو-الآوانآنولقدال!ل؟خالقأنهوئذركالخليقةفي

عملأنيعترفونانهم،يشعرواأنوبدونه!ذاانهلهمنقولان-ه!ذا

واراء،دفه!ارهتجديفسويهذاعنسينتجوماذا،مخلوقهووفعلهالله

الفطنهيحتقرشخصأىانأظنلأنيتام؟.جهلتع!سوجرائممتناقضه

هىالأساسفي،صديقيياالإلوههأنسيقولالح!ماءبالرجالتليقالتى

والعملالطبيعةلأن،وعملهاطبيعتهاحيثمنليسمر!تة"13وغيربسيطة

أخريأشياءمعيوجدشيءل!نهما،آخريطبيعةبواسطةمغاخلقتاقد

مع،ومصنوعمخلوقهوالروحفعلإنقيللوإذنفيها.موجودةأنهايعتقد

الروحفعللأنمخلوقنفسهالروحبالتأ!يدسي!ونفحينئذبهخاصانه

حديثهوالحديثهذابالتأ!يدي!ونالاإذنعنه.مختلفشيءهوليس

التقوي؟عدمنحوبشدءيميلبلومخيفبشع

بالفعل.:إرميا

.اخريحماقةإلى-بالتأ!يد-يصلهذااعتقادهمإنحيرلس:

تقصد.ماذا:إرميا

صحيحة.هىالتسميةوهذهالقوأت!لرثئدعىالفهانحيرلس:

:.كبرل!وحدلهدا،الخليفةويجذدبحلقانههو،نحلوقيرالقدسالروحالىعليالفاطعالدلبل019:200،3،صر!1

باقفيفهلشالآبةهذهإليرحعندكادأنهغرالفلمى.الروحألوبةعندفاعهلندعبمنوئاصنذاالآيةهذهلى

ومجدد،مجلقالذىالقدىالروح-سصلاناضطاعتهفيلماكالىإله!الابنكنلمانهصضئحاالألنألوهيةعندفاعه

الأرعىوحهوتجدد،فتخلقروحك"ترصلالكللديقولالفيةمجسصخالقالروحأنيعرد!وهوالمرما:فيقول

وأنحلوفا،يكونانكلكنفكيفضيء،ويجذدكلمجلقألهأى،الطيعةهذهثللهالقدسالروحمإداكاد،إدلى

الكوز؟(.يخلقانعلىقرةلهالذىالروحكحالذىوهوالطبيع!،بحبمحلوقأنهعلىالالنيدركأنيمكىكبص

.661فقرة32،مقال،الالقالمرحعااستأصااني

!28.انظرقبل.منعنهاتحدثانبهقالتيالحقيقةإليالاضازكيرل!:.حصرها!ا
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السايهااالطا

ه!ذا.تحونلاوكيفصحيحةبالفعلهىإرميا:

يم!نلا،الفائقةالإلهةالطبيعةمنأدنىشيءهناك!انلوإذنحيرلس:

نبع،من!ماالفهمنتنبعسوفالقؤةل!ن.الخاصةقؤتهلهيحونأن

منها.تأتىالتىالأمورو!لالح!مةمثلمثلها،بتقوىشيء!لفيلتسرى

شرلحة،بواسطتهخلقتالتىالمخلوقاتستصير!لال!لسيدهوققلأن

تأخذة؟تغلكشنيءؤآفيئقئزك؟قن،"لآتةبالقول!ثيزاأعجبأنيحتىمعه

الأمرهذاولأنتأحد؟"125تغ!أثكتفتجزفبقاذا،أخذتقذ!تتؤإن

ليس.فلسفئاالأمريبحثأنأحدأرادأنواضحهوو!ما.يطبقأنيم!ن

الخليقة.!لعلىل!ن،الأرضييننحنعلينافقط

الأمر؟هذامنعليهاسنحصلالتىالنتيجةهيماإرميا:

الروحيةالقيثارةبإستخداميرتلوهوداودالطوباوىيقولهماأسمعحيرلس:

ليوقلا.نجئوبقا"26ئحلكييماؤيتشقة،الشقاؤاتضنفتاالزلث)ب!يقةولقول

؟مخلوقأمالههوهل،ال!ائناتجؤقؤةوكلالسمواتيصنعقن:إذن

علىاوافقلالأني،هذاعلىوأشذدإلههوبالقأ!يدأقولأناإرميا:

تقدروأنهاذاتهامنصارتقدوأنها،اللهعملمنهيليستالمخلوقاتأن

بحسبمصيرهاانمعحسنهبطرلقةويصونهايحفظهامالنفسهاتضمنان

الفناء127.الىهوطبيعتها

تشاركانيجعلهاأنبدونالسمواتتش!قدالذيهوالروحاذنحيرلس:

يحفظقنلأنالفه.هوبحونهتوجدأنوهبهالحنه،128الخالقالجوهرفي

،العدمإلىوالمائلاطبيعتهحسبالفانىالشيءولصونجيذاال!ائنات

القديسيجعلناوبالفعل.الخليقة!لولضبطيقودقنجوهرئظهرأنيمحن

4:7.!!اكر

فا.يفعلكماالقدسالروحألوهيةلائباتالآيةمذهعلى.كيرل!قيمنمداثالرثفيالكنوزكتابهفي33:6،مز!ا

.02فقرة35متالةانظر.اللهالمتحدكلصةالابنألرهيةولاثباتبلفقطمذاولي!264،فقرة35مقالانظر

الكاناتانبلالكرنخالقهولب!اللهبلننادىكادالتىالخاطنةالنعالبمعلىإرمباللماد.كرل!قبزدها!ا

ولقدالرحودلطواضرا!بتهاوحودهايحفظكياللهإلىحاحةفيليستفهيولهذاذافامنالوحودإلىصارتتد

الالي.الفصل.الابقالمرحع:الكلصةتجهدفلأ:انظر.دكتال!لهالآراءهذهنبلمنأيفئاأتاسيوس.قفنذ

0371-372.صراحع.بالخبقة..كخالقوعلاتتهالقمسالروحطبيعةحقيقةنوصح.كرل!قيكرر12
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لسلممرللالالمأالنالث!نح!لا)حا

وذلكتقريئاالفهطبيعةهىما-طاقتناقدرعلى-ندركبأنمقتنعينبولس

ائغالآخفتيفئذئرئائمئطوزةغيزأفوزة"لانيقولعندما،تفعلهمابواسطة

تمآلأئفغغذبى.يلآإئفغختى،ؤلآفوتةالشزقبتةفذزتة،بإئمضئوغاتفذز!ة

ؤآطقتم،آفايىهغ!خمفواتبن!إلبما،يش!روةآؤئقخذوةتغالفهغزفوا

"روح!وتبسطالإلهيةالطبيعةجمالتوضحالأزلتةفالقدرةالغبيئ"912.قفئفغ

الإيمانالأنللمساعدةأخضرتالتىالخلائقمن!واحدليسالسموات

الفهروحبصفتهلحنواضخا(هذيائايعدهذابمثلالقولمجزدحتىأو

!ذلكليسهوالأمربأنإذعوافلو.الخلائقل!لقؤةولعطىيخلقالذى

للخلائقولعطىالخالقيدبرأجلهمنالذىالسببلناوليبئنوا،إجابةفليعطونا

لأنه.القدسالروحفيبإشترا!هاالطرقوبأروعوحسنة!املةت!ونان

!انلماخلقتهابمجزدتثبتأنلهاالمم!نمن!انلوالتىالسمواتيبسط

ناسيثبتأبحاثمنبهسنقوممال!ن.الروحبواسطةتخلقانالضروريمن

.يقولونماع!سالحقيقةت!ونوبالحريصحيحغيرهذا!لامهم

خلقة،عندماالإنسانطبيعةيرفعلملماذال!ن،بالصوابتلمتإرميا:

-الروحطريقعن-منحهاعندماوذلكبهاتليقالتىال!مالم!انةإلى

الإلهة؟الصورة

عن!بتعادهاالطبيعةأنزلاقالمرءتأمللوتمافاهذاسيتضححيرلس:

محبتهنتيجه-وتجزبالعصياننحوالإنسانإنحرفعندمالأنه.ال!مال

الذىالروحجمنهأبعذفإنهعنهاغريبه!انتالتىبالخطثة-جسدهلشهوات

و!أنهتوصفلاوبطريقةفيهسا!ئا!انوالذىالفهصورةعلىش!فه

يحفظهاأنهوعلى،الخلقعلىتدرنهئطهرافاإداااللهطيعةلبادالآبةهذه،كبرل!قيررد2021،.ا:رومبة

اشحدمقدأخرعرضعوفينجدهالاكير.الالهيةوطيعتهالقدسالروححقيقةجماليوضحيستحدمهاوصاويصرما،

هذاأذمن"لالرعما:بقولهالآيةهدهعلييعلقنحدهولداالمتحدالالنألويةوثاتلايضاحجهاالآيةمده

لولى"اي!ثاجمايكرزالتىاللهقوةبيمالألى:للابنيخسبانكلكنأخرشفيرإنهإلآ،الآباللهيحمىالمقطع

68:28(.)مزلا"لحعلتهالذىهدااللهيا"ايدالأمر:نفىيقرلوالمرم24(:)اكوااللهوحكصةاللهتوةفالميح

لاد؟ا.عدملامعهوأناماالعسادمىلدالاالذىاللهكلمههرالبىلا.عكلالدىهدابفؤىالدىهداموفنن

الآيةلف!المردوجالأسنحداماوكبرلىقصلكهالدىوالمهح4:3.مقالالالق،المرحع،الثالوثلىالكور

الئالرثاتاليمأحدعنالدلاعادإدااللاثالأتافيحوهرلوحدهالمنهجهذايرحع،القدسالروحألرهيةعنللدلاع

المفراتلىحدبثهنابععدماالحققةهدهعلىالابهدإلي.كيرل!قعادولفدالآخري!.الأقوميرعندفاعهو

57.صالفدم"لىئرتلكساكانالروحعملإلمطترحعفواقاكلالر!بكلطصنعتتدالسرات"إدلقولهالتايى
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السا*االطوا

هوماوكلوالقبحالفسادلنفسهتجقمتقدأنهواضخاصاروه!ذاختم.13.

الفساد،الى)نزلققنيعيدأنأرادقدال!لخالقلأنل!ن.شرعيغير

فإنه،والأصليةالمستقرةالأولىحالتهالى،الغرلبةالخطيةنتيجةشؤهقدوقق

حتى،13انذاكافارقهقدحانوالذي،الإلهيالقدسالروحأيضاإليهأرسل

التىالحالةإلىيعيدنا!يالقؤةطبيعتهحسبلهأناذفائقةصورةإلىيغتره

حالةفيالخليقةيحفظققي!ونأنإذننقبلفهل.شبههعلىفيهان!ون

ال!ائنئشحلوقنالجماليعطيها!يفيعرفوقنبهبعلاقتهاجيدة

عنهننزعأنأو،الخالقمنأقلي!ونأننقبلهلاللهيشبه!يالحتي

نابقولناخلائقهلحلذاتههويمنحهوالذىاحدب!ليليقالذىال!مال

أتيقدقنوجوهرطبيعةنفسلهالروحإنبقولناأنهأم؟مختلفةخصائصله

يذيهبينونضعالخليقةكلنحزمفإننا،الطبيعةحمسبفيه!ائنوهومنه

(؟)القدسالروحفيبالإبنخلقتالتيالمخلوقات!ل

جذا.حسنهوقيلماحلأنالقوليم!ننيإرميا:

بالإبنصارما!لفيالآبقدرةنرىأنسهلآامزايحونلاو!يف:حيرلس

ماحالةفيسراءالبضريةالنف!فيالقدسالروحعحللرصف!تخدتمش!)الحتم".كيرل!قانالملاحظمن3

أخرموضعوفي،سقوطهتبلالإنسانفيعملهيصففهنا.المسيحمجيءبعدالمف!فيعصلهوأيفئاالسقوطتبل

يوحنا.إنجيلضرحلامغا.مرتاا!تميعدواالحطيةبدخرلتبتبدأتالانانفياللهصورةف!ن"الآن:بقول

القدسالروحبواسطةخنمناتد"لأنناالوحيد:الابنتجدبعدفيناعصلهعنيقولبينا،116ص.السابقالمرحع

الكنبة،أباءعنسانغاكانالتعبرمذاأنوالواضح228.صانظر"الآ!صررةمابيننكوناننقنيلكي

ويصفهفياالقدسالروحفعلعلىوثديدهالقددسالروحألرهياعندفاعهفيأنناسيرس.قاستحدمهأنبهقفقد

.11اص72،73،ص500.2نرفبم.الابقالمرحمع.سرابيرنالأسقصإلطالقدسالروحعنالرسالل"بالختم".

الساتطةالريةالطيعةتجديدفيالقدسالروحوعكل،الحطةقالانانسقو!تاثج.كيرل!قأوضحانجقا!

بداتالانالى،قاللهصورةف!د"والآدتاللأ:فكنبالم!بحسوديةعنيوحا.قشهادةعلىتعيقهديوذلك

اعدادإلىالثرحصوعندماكثرالتعدممي،ببتظفمبدابللامغا،مرئاالختمحدولمالحطية،بدخولتهت

السةالانادطيعةمنئزعت،عديدةبطرقإنسالىنف!كلتذمروعارت،الكلعلىا!طتاوسادت،تحصيلا

حتىتجهلوصارتالفباوة.أعصاقفيالعاتلاالطببعةوستطت،الانانيةالطبيعةتمائاالقدسالروحوفارقالأولى

لكىاسرعففدعالح،ولألهالفاسد،العالمعلىوأضعقطويلةلمزةدلكاحتملالكلحالقرلكننفمهخالقها

إليحمدبدمنالالاليةالطبيعةيعبدأنوترر)الملانكة(،فرقالذبنإلىويضصهالأرضعدىالاردتطبةيجصع

الانانفيحديدمنبواسطهالألهيافئكرقأنكلكنأخرطريقهناكيكنرا.القدسلالروحالأولطالصورة

الحعمةنضيكررالكنا!لفروفي،160162ا!الالق.المرحعيوحا،إيخلشرحسابفا".لرقكصاكالى

،الأمورهدهفيالملولطتدريحئاننالعنم،الحطبةإلىامحرفندالفدبمةالخدعةنلكلسصالالسان"لكى:لفوله

عرصهللللفساد،!قطليرحاضغاابمالنهايةولط،الروحدقدارمىعا!يصالحةأمررمنلديهتقيماورعم

!952.الحطابا".اعلابمئا
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لسجمهللقاب!أالنالن!نحولا)حا

ضنعتقدالسمواتأنهوجذاذلكيثبتالذىوالأمر132؟القدسالروحفي

133.القديمفيئرتل!ان!ما،الروحعملإليترجعقواتهاو!لالرفيبكلمة

م!توبلأنهالروحبقؤةالمعجزاتأجريالذيالمسيحاليسأشيرأني!ما

بحقوبخهمالذينأيضااليهودوالى،الخييلي،"13إلىالزوحيفؤةيشوغ"ؤزتجغ

شمفواففغاانفزسيئونآفا9قائلينضدهوتفؤهوابغيرتقويعليهتثرثرواعندما

لهمقالوالذين،135الشياطينزئي!يبتنقزبوؤإلأالشياطينيخيربخلآهذا:9قائوا

يخيرخون؟بققفآئناؤ!غ،الشياطينأخيربخبتغقزئولآنا!ئتؤإق9ذلكبعد

الشياطين،أخيربخالفيمايروحآتا!تثإقؤل!ن!فضات!غيوئونفغيذلك

!فنأنهسوىآخرشيءيعنىلاوهذاالفإ)1361فف!وتغفي!غآقنلققذ

مثلىصرتانىطالماالبشرعلىنزلاقدوالسلطةالإلهيةالقدرةإن:يقول

الفه،مل!وت9عبارةلأن.القدسالروحبواسطةالمعجزاتوأعمل،جلىأمن

علىوأيضااللهعملهوالذىالقدسالروحعملعلىتطلق،اعتقدماعلي

اذنذايخق!غأ"1370الف!قق!وثها9اجلنامنقيلماحمسبنفسهالقدسالروح

يدعووعندمااللههوأنهمعالقدسبالروحالمعجزاتبعملالمسيحيقومعندما

"مل!وتيدعوها،خلالهمنوالعاملةفيهوال!ائنةغيرالمغلوبةالقؤلةالسلطة

وأنهمخلوقهوالروحان138الساميةالأرواحاونحننقولأنيم!نفهل،لمالفها

نفسلهانيحسبلاأنهاىالخلائقطبيعةتفوقالتىالطبيعةضمنيحسبلا

المجدو!!تسببالروحالمسيحتمخدولماذاالأشياء؟!لخالقالفهطبيعة

وانعبرالرصالآباءمنالكنبةنتتمهالذىبالأكانالنسلثفرورةعلىنبفبةبعدومانبفبةألاءاصزماكثئرا!3!

لالثالوثالاكلانعننعبرالنىالنحديداتكأحدالعبارةهذهونردالعبماضفامةكانحفظمحدودةصياكاتفيعه

والالنالآبق.كصااللهأنهبئعزفوكاملتدوسثالوث"يرحمدأئاسيرس.لىكتصكماأوبالخيقةوعلاتته

وهرويخلقل!نيهالكلولكنونحلوقحالقمنتكونولابهممتزحخارحمياوكريبشىءلهولي!القدسوالروح

رهكذاضيء،بعكلكلالفدىالروحفيلالكلصةفالآبواحد.وفعله،الطببمةحهةمنمنفموعيرداتهلىمتصاثل

8081..!.الالقالمرحع.صابيونإليالرسالل".الكنبةفيواحدل!لهبكرزوهكدا.صالمةالنالوثوحدةتحمظ

خئريرقا".كلييهؤبتتنيما،الئتاؤاثعئذتالزثبكيت!602لوتا136:33

.27"214لونا71
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الطو"ال!اله

جلالعظمبسببالئهايدعىلاولماذا؟الروحبواسطةشيء!لفعلبإستطاعته

ؤتده،قنمعالقدرةفيواحدهوأنهطالمابالروحاتمهاوالتىأجلنامنأعماله

الوحيدالإبنأنمعالجوهر،فيمعهواحدأنهبهئؤقنأنالجديرمنوصار

تؤمئوافلآآبيآغقالآغقللشث!تث"إنم!توبلأنهمثا؟واحدصارقد

فحينمااذن.بأعماليفآمنوابىتؤمنوالمفإنأعمل!نتانل!ن،ييا913

الإلهة،الطبيعةماهيه،الروحقؤةبواسطةيحدثوماالمعجزاتبهاءيثبت

يخلقالذىوهوللهالتىنفسهاالقدرةلهققمخلوقائعتبرأنيمنكيف

إعطاءعلىالقدرةت!ونربمااميحتاجها؟قنل!لالحياةمعهوئعطىمعه

الفه؟تخصلاأي،طبيعتهفيالحياةبالحقيقةلهقنتخصلاالحياة

!ؤشا!ئا،اتؤتغذخ!نةؤخذة!اقذىعنهم!توبلأنهمعكاتفق:إرميا

مئة"."؟.يخذتىلآئوبى

نؤمنوالذيوحدهالفهطبيعةخصائصمنهوالموتعدملأنإذنحيرلس:

أنهطالماالحياةواهبهوالروحي!ونانيم!نف!يف،الحياةهوانه

تجفذقدي!نلمإن،الحياةينالونقنضمن-المعاندينأقوالوفق-يحسب

الحياةواهبهوالروحلأن،!ذلكليسالأمرل!نمخلوقا؟!ونهعن

،الحياةفييشاركانأوآخرمنالحياةعلىيحصلأنالىبالمزةمحتاجوغير

لاونحنوا!اذيب.ضلالهو،ضدهالفهاعداءقالهقدماىوبالتالي

ل!نناهؤلاء،وسفسطة!لاممثلالروحمجدعنءمناي!ونأننقبل

الطريقعنويخرجنايليقلامانحوبناينحرفتيار!لمنعقلناسنحرر

ال!تاببتعاليممسترشدين،المعتدلالطرلقفيسنسيرلأننااالمستقيم

بأنهمؤمنينالقدسللروحاللامعالمجدعنيقولهماوملاحظين،المقدس

بل،عنهغريئاليسصلاحمنبهيتحفتىماواناللهمنأتيقدوأنهالفههو

الهراطقةلأد،الومبنهلالكارهمياهمرتوبيحهالبهود،معالسيححديثكرل!.قيور:37038،ا.يوحاانطر9"ا

.قعكللذا،روحهألويةالكرواولايالمطالمتحمدالابنألوهيةايفئافمانكرواقدبعدفيماايهود،كالرامنلمئهم

الروحأنإليمجلصكيالآيةهدهاوردولهذاالأبنألوهيةثتألىالقديالروحألوهيةعىدفاعهسياقوكيرلر

يعملانيتطيعكانف!ن"تانلأ:أحرموضعفيالآيةهذهعليعتقإنهبالذكرالحديرومن.وإلهر!موالقدصر

لىئاوصار،الحقيقىاللههوالهعليحمابزصدقد،الآ!لطهويكودوأنيخهاالآبيكونرألى،الآباعصال

.ا!ففرة21مقالالالق،المرحعالثالوت،لىالكنورله".يومنردالدينلأولك

.6:16انجحو
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ل!"مهللقايمأالنالنانحلالااحا

حلفيالرسليقولهلماننتبهانولجبلفه.هوماىطبيعتهجؤيملكأنه

الححيمبولسالقديسان!ماا.اؤئوتجدإاؤتتخزكنخيابيما!لآئتام!ان

يخييافذيالفيماآقاخ!"أوضيذالآبالفهعنتيموثاؤسلتلميذهيقولجذا

انقياقةفؤآتا9لهاقائلألعازرأختعقمقدالمسيحأن!ما،142،ال!ل

قلآالخشذآفايخيي.الذىفؤ"آلروخقالالقدسالروحوعنا.ؤالخياة"13

لل!له"االحياةفيطيهوالآباللهي!ونعندمااذنا.إشيئا!لمئميذ

هذهيعطىالذىهوالقدسوالروحاالحياةهوالإبني!ونوعندما

المحييوفعلها.الحياةعنالروحوئيعديفصلانيستطيعفمن،الحياة

أخريبطرلقةأوالحياةانهبهنؤمنقنعنآخرشيءهيالحياة)نولقول

-28.أع*-،1

6:13.نيموا11

2.ا:هايوحنا13

المدسالروحعىتلايده،معحدثهفيالمجدلهالمحضهادةشديدوب!ختصارصا.كرلىقأورد6:63(ير1"ا

،لعرهالحياةيبانالفادروحدهوهولهالهربهرداتهديالحياةلهقنادإذالروحألوهيةعنللدفاعوذلك،المحس

انكمالمعقولمن"إنها:يقولالمحوكانالآيةهدهتفسيرفيكرلى.قاسهبيوخالانجلشرحهسياقوفي

.حياةقصلاأكلاالواضحسن،كفردها،وحدهاالحدطيةإلىنظرحينمالأله.الجاةسحتؤةللحدتعطوالم

حيهصالكى.الحباةإعطاءعلىالفادرإلىنممهاهينحناحبالحرىبل،حباةتعطىأنالمحلوفةللأضياءكلكىلالأنه

ناككهاطدانحتئاشعرودالحد،هذافيحكالذىذاكهرقنوتعرفونالتخد،سررالظرتمصون

أله.الحسدفيالذي.نفهالالهىالروحاضشهمإداإلأالبتةضيئا"ييد"لاداتهحد!الجدأنمع،حياةيهب

الطيعةتؤةإلىمرتفغا،كليةللحياةواهناصارفقد،الجاةمعطىبالكلمةالجداتحدإزلأنهشبئا.بفيدلاايضاهو

طيةانلرعمالحا!،الجدطيمةإلىلتحؤلحالباكيإخفاعهيمكىلاالدىذاكيجبرأندودعلؤا،ايأكثر

لهايصيرحينصاذلك،فملعلىتقدرفهىهذاومعذاقا"،منحياةتعطىأن"عنعاحزةذاقاحدديالجد

ولي!لالطيعة،الحياةهوالدىداكحدهوالجدهدالأنكلها.بفاعيةمفممةوتكونالجاة،ممطيالكلصة

حدولابرل!،حدلب!)مثلأ(لأنهشبئا".ئمبذئلآ"الحذإنبحقعنهئفالالذىارضىكانناىحمد

حكالذىالم!يعمحثصاحدحاصوبوحهفقطهوبلذلك.لايفعلأنكلكطأحر،شخصاىأو،بطرس

اشباءفيوصفانهالعسلئدمجأنحفاالحصكايةفيسيكونلأنه2:9(.)كوخديا"اللأفوتيك؟"كلب

الما!ةاللهطبعةتقوىلاثمله،اقزحالذىذاكنمطإلىيحؤلأنالقدرةللسلفتوفرلطقها،فيهاحلاوةلا

الأشياءلكلبالشبةصادئاالقولكانثمس.فيهحفتالدىالجسددلكالحاصعلاحهاإلىترفعأنعلىالحباة

الوحبداىالحباة،نلكبشصك!فبملاف!له،وحدهللسبحبالنهلكهشبنا"،ئيبذقلآ،)الخذاناياحرى

تفزالزط"آئالولرالمبو!بفولكما2(.4:4)بوزوخ""آدلهش"يأد،الروحنمسهبدعووهو.فيهحكالذىالجى

ابننفهبدعولكصاالحاص،وحودهالقدسالروحنل!كاناالأجاء،تلكنقوللاونحن3:17(.كو)2"الروح

روحليرالروحلألىالحاص.روحههوالروحأنبالروحنفهيدعوأيضاهكذاإلسالا،صاريانهالاناد،

الثحصىحدهكللأهوؤخياة".زوخفزلهأكئئكنمالدكما"اثمكلآئم6063(.)يوهو.روحهبل،صواهأحرضخص

اتحادهلسبصللحذا:كونهعهاستعدآنهكعىلا"روح"،الحدئشالآدلأله.للحياةالواهةالروحبفاعل!

المرحعيوحا.إمحلشرح"روح"(.ئدعيألىايفئاينعيلهدا،الحياةالمامحةكلهالقؤتهالآنتاثدوتد،بهالكامل

.4428-هـ27.الأوثالمحلد.الابق

".المحسالر!الغدسبالروحنؤس"نعمالقدسالروحألوهيةاترالذىقطمطيةمحعدطالايمانتانولىتبيروحسبا-ا
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لطالها"الطا

عليالقدرة-طبيعتهحسب-ينقصهقنلأن؟الحياةهيليستإنهايقول

؟الحياةهوي!ون!يفالحياةاعطاء

التيالحياةيمنحلأنهالحياةفعطيهوالروحإنيقولونهمإرميا:

.الحياةهوليس-الحقيقةفي-لأنهللمخلوقات،اللهمنهويستمدها

يح!مواانأوقوانينفشرعيهؤلاءيصيرأنالمستحيلمنل!نحيرلس:

!بيرحداليوصلواقدلأنهم،وعقولهمتف!يرهممنأرفعهيالتيالأمورفي

أموزاأنهاعلىصوابأنهيعتقدونماامامنايعرضونأنهمحتىالإنحرافمن

تعفمالتىالإلهةلل!تبمعنايخضعواانيجبلحن.للمناقشةقابلةغير

لحتهآخر،منتمنحالتىللحياة6،1خادفاليسالقدسالروحأنوضوحب!ل

"ؤإنبولسالطوباويايضايقولهماهذالأن.بطبيعتهالحياةهوالحقيقةفي

منانمدصييخأقاتمقالذى،في!غشا!ئاالآفؤالتجمنيشوغآقاتمالذىزوخ!ان

فروحإذنفي!مإ117الشا!نيروجيماآيضاائمائتةآنجشاذ!غشئخيىالآفؤالت

وذلك،148الحياةعنمنفصلأي!ونانالأحوالمنحالبأييم!نلاالحياة

الحياةهويحونلا!يفلأنه.شائبةتشوبهلاوالذىالواضحالمنطقحسب

لهوقن،صافي914حينبوع-ماوبطرلقة-منهوتنبعبلذاتهفيالحياةلهقن

36.صهراحمع.القدسالروحعصللوصفقبلمناصتخدمهأنسقالذىالتعبيرهداكيرل!.قيكرر116

بواسطةللخيق!كلنحوهوالآبحوهرمنوهوإله،الطبيعةمحس!هو"الروحلصوانلهمقالدا،ا8:رومية117

الروح"إذاكادقانلأ:عيهاويعفق،القدسالروحألوهبةعنتمليهلتدعيمالآيةجمذهكرلى.قيتمين"،الابن

كلكنهماشخف!اأنأظنلالألي؟اللهيفعلهمايفملفكيفومجبولأ،نحلوثاحفا.المتقصينكيرهوسوفق.القدس

الالهيالجوهرعنوغريبمحلوقهوالروحإدويقول!حرأالوتتنف!وي!المتفيمبالاكلانشديذاتحصايتحصثنألى

،كصاالطيةبحسبالحياةهوالأبنلأنإدن.نوالهعديفادلىلنمصييناناسإليوئرسلطبيعيةبطريقةمنهياقيلأنه

ولهنفهالابنحوهرهوالذكطاللهحمرهرمنيانإنمامنه،كلنعالذىالروحباننمزفانالضرورىفمنيحى!أنه

عصلعلى.كرل!قتركيزالملاحظومن.ا5فقرة33،مقالالابق،المرحع،الثالوثفيالكنوز".وفعلهتوتهكل

أثناسيرس.قتبلهمناتبحهالذىالمنهجهووهذاالوهيتهعليدليلهوالفعلهذاأنإذالمومنين،قالقدسالروح

.الكتابمقذمةراحع.لألوهيتهيخهدفيا،المتحدالابنعملبانعفمالذى

6:63يوحناإنجيلأياإلميلرهنانجدهإدالحرار،مذاكتابهفيالابفةكنالاتهعلى.كرل!قاعنمادالراضحمن118

المسيحلادعلىحاءمالاحماليضرحجثيوحناإنحيلتفسيرهفينجدهالذيالأمراا8:روميةبأيةيشفهاثم

نجدهوصا،811:روميةفيحاءكاالقدسالروحألوهيةعنتعليصهدعمئم6:63()يرنلايذهمعحديثه!المحدله

عندمايوخالانجيلشرحهليحاءإنصقلمامرادفهكصطلحاتالقدسبالروحالاساتنومعلاتةحققةعنيعبر

.942ص.السالقالمرحع"الابنعنيقصلأنككنلاالابنروح"لأنتاللا:كتب

علاتةلوصفهناالمتخدماليبىعثبيههوالثالرثاتانيمعلاتةلوعفالآلاءعمدكثزاالمستخدمةالتثبهاتمن911

الآبهىالتىالحياةبينالعلاقةنع!لوصفالثيهنف!.كرل!قينخدمأخرموضعون.الجاةومعطىالحياة

.1!3الابقالمرحعالآبكيوع"منلالتثيدينبعوهرواحدهو"الروحفيقولالحياةمعطيهرالذىالقدسوالروح
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ل!"ميللفالىالنالن!نحولا،ثا

لديهملمنيم!ن!ما؟مخلوقةطبيعةأيمنأسصهىالتىالإلهةالطبيعة

مماوذلكذاتهالآبالفهجوهرمنينبثقإنهوسهولةبوضوحيرواانراجحعقل

أئضاائمائتةآخشاذ!غشئخييالأفؤالتمنائم!مييخآقاتمفالذى9بوضوحقيل

الفهروحبعينههوقلوبنافيالساكنالروحلأنفياإ.هاالشا!يئيروحيما

،الحياةتنقصه،الطبيعةحسبمنهالمنبثقالفهروحانقبلنافلواها.المحيي

كماالحياةا!قسبقدأنهطالما،الحياةعديمأنهئدزكالأيم!ن!يف

وإنحتي.يقولون!ما-يحدثأنالمحتملالتغيزاناعتقدولأني؟تقولون

الخارجمنتغيرأنهعلىئدرك!انولووحتي،الآنحتىبعديحدثلم!ان

نأ!ما،الطبيعةقوانينعلييعتمدلاالتفترهذا،م!تسبتفتربالفعلاو

مثلمفلهأساسهفيثابتغيرهو،الزمنيةالأمورلطغمةينتميالذىالشيء

152.بهايصطبغواانفيرغبواقدلأشخاصتعطىالتيالألوان

بالاشتراكوليسطبيعتهحسبالحياةهوالروحانعلىمعكاتفقإرميا:

.الحياةفي

الأمرهذاعنجيذاتت!لملأنكصديقييالمناقشةيحتاجلاوالأمرحيرلس:

وهوالقهيسمعأنيم!نهالمرءلأن.الأخرىالأف!اربعضاستعراضخلالمن

يقولإنهإذالتمييزعديميبأنهمالخليقةيعبدونقنيدينماوبطرلقة،يتحذث

لأنالزث.يقوؤ،حذاؤتخثريؤاقشيزي،هذامنالشقاؤالاآيئقاإبهتي:لهم

آئآزا،آئآزالأئضميهغييئقروا،الخيةائيا؟يئئوغآناتز!ويي:شزييئغيئشغبي

اليهودفييصرغوهوالمسيحيسوعربنانجدول!نا.قاء."53تضمئض!لآفشتققة

.اا8:لوسبة

القدسالروحشركة!ن!صدوعندما،الحياةمعطيمرالفلسالروح"إذنلفرلهالحفبفةهدهعلى.كرلسقلذدا!!

.243صانطر"الحياةهووالدىوحدهالحقيقياللةضركاءلكودفنص

جها.الخصلطبةبتىلالألهئاتكرعرضنعيرهرله،اللولىإعطاءنيحةلخصالحادثالنغيرانيقصد1!ه

كلولرالثلاتالأتانبمتحصأياتنلاثاضحدامحاولقدكيرل!.قادهاالراضحس،2:12013إرمبا3!ا

الأوليالآيةاسنحدمندالهبالدكراحديرومي.القدوسالثالوثالجوهروحدهلانجاتوذلكالحيالماءكلمةإليمها

ا!وهريىالآ!معواحدوانهالابنألرهيةعندفاعهجاقفيوذلك"الحيةالمياهنجوعأنا"تركر!الآياتهذهمن

عدهلذامرحوذا،الإلىفيهيكىاوقتماككادوالهالآ!معأرلايىالابىبانعثمواالذينالأريوصييرضد

يكرنالعمنيالميماكلالىوالمفهومالمعروففنمكذا،ئدعىالله(نفيصاإدنابقرله:الآكةمذهعلىيعلق

فبهبكنلموفتهاك"كاد:بفولرنوهمشىنهبندفقلمأدببوكابكنلنالببوعلأرالوحرر،لىممهمنزكا

الالهة-الطجةانطالما،تجديفمحضوهذاوعقيشاحائايكولىمااحيائاابنوعلانيعزفونلهمإذنموجوذا،الابن
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!لسالاالطا"

ان!تالث،قال!قاابيآقنققفتشزت.إلتىففئقبلآخذغطشقإق9قائلأ:

يسوعالربقالهماالإنجيلييوحناولوضحاختيأ"هقاءآئقازتطييمامقتجيري

الروحغيئهذا"قاؤفيحتبوفعلهالقدسالروحلطبيعةالفعلهذاوينسب

الحيالماءنجداخريمزةهناوهااه"هيقتفوةآنفزجميينييماالمؤمئون!انالذى

واحدجوهر،الإبنوبالطبعوالآبالقدسفالروح،القؤةوبذاتالطريقةوبنفس

نأفطالما.أخريبطريقةالأمرهذامنيتحققانللمرءويم!ن.واحدةوالوهه

الروحفبواسطة،جوهرهفيقدوسهوالقدسوالروح،بطبيعتهقدوسهوالفه

156.القدوسالفهفيشرل!ايحونانللمرءيم!نفيهوبالإشترك

هوبل،القدسالروحخصائصمنليسالتقديسإنيقولونهمإرميا:

الخليقة.لباقيينقلهوفقطالفهمنعليهيحصل

لهذافهوآخر(مني)1مسبقاتقذسقدالقدسالروح!انفلوإذنحيرلس:

نأعليه!ائن!لأنالقاثلللمبدأوفقاوذلك.لهليستقداسةللخليقةينقل

شيءهوإذ،مسبقاعليهحصلقدي!ونأنعليهيجباللآخرلنشيئاينقل

ي!نلمما،للآخرلنذاتهيعطيأنيستطيع!ائنيوجدلاولأنهعنهغرلب

يمل!ه.لاو!أنهيمل!هشيئابتاتالآخرلنينقللا!ائنأيلأن157ذاتههو

جيد.!لامهذا:إرميا

بحسبقدوسليسداخلنافيال!ائنالروحكانفإن،وبالتاليحيرلس:

ينسبواأنيرلدوالموإن؟طبيعتهت!ونماذافحينئذ،يقولونماوفقطبيعته

منه؟مفزلاتجديفتجاهانحرفقدحديثهمي!ونالنالمقذسةالطبيعةله

يخقخذيي،"ذاكنفسهعنقالالمسيحإنيقولونغيرأنهم.هذايبدو:إرميا

الآبمعارلئايكردالآ!ساليالدىفالكلصةدلكوعلىعليها،حادتشيءولي!لئمر،حاملةتكودمادانثا-

42فقرة،4مقالالالق،المرحع،افالوثليالكوزانظريوع"(منكصاالألوىالحوهرمنمتددق،ولدهالدى

الروحعصلادوحممةمبداعليكيرل!.قلذدومنا:16(.ابط)ا"تدوسأنالأدطتديسينمكتو!"لأنه!آى

شركاءنكودأدبحطيناأداشطاعلماحوهره،لطتدوسهرالقدسالروحيكنافإدلالوهيةأشيثافيغدءآ

ولنآحرسداتبتهيتمدلاولالالىطيةمنهيتداصهيمطهماىدأتللآحرينئمطيالقدسالروحأنكعى3!؟

خارجه.منالقداسةعلييحصل
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جمدل!للقالل!الثالثهنثا"حط

الإبن.في915يشتركالروحإذنفلخبز!غ!158ليجمفايأخذلأئة

بواسطةئعطىقنلأن.مشارك!ونهعنتمافابعيدفهو،بالمزةحيرلس:

أنهأو،فيهمشار!ايحون!يفروحهانهوئدعىفيه!ائنوهوالإبن

روحه؟ئدعىأنهمععنهالطبيعةبحسبغرلئاي!وناناوالخارجمنيتقذس

،يعتقدون!ماجذاومدققونالإلهةالأمور!ؤاقولاءباحثونأنهمبمال!ن

وزائفة؟مشوشةبأفارم!تفين،حقيقيهومادراسةمنيهربونفلماذا

الروحوعننفسهعنتحذثعندماالطبيعةفيإختلافالىيشزلمالإبنلأن

يقولأنبالتأ!يدالمم!نمن!انلأنهفلخبزئحغ"ليمفايأخذدالآئة:وقال

وبهذاسيقذسىوبهالتقديسمنيسيأخذالروحإنأيضاوضوحوب!ل

بالروحيتمالذيالتقديسوانالطبيعةفيالمساواةعدمآطقرقدي!ونالقول

الروحإنقالبلهذايقللمالإبنغيرأنبالإبن.يتمالذىغيرالتقديسالقدس

نفسولهنفسهاالطبيعةولهالجوهرفيواحدلأنهعينها!لماتيسيستخدم

ءمهل!الطالقديسينجؤيت!لمانارادلوانهحتى.16الحديثونفسالقدرة

فا!لقي،نضمييمامنيت!فغلآلالآئةقالالمسيحلأنوذلك،المسيح!لامهو

الجوهرفيالآبالفهمعواحدهوالذىالإبنمثلماتماقا16.يه"ايتفغيشقغ

!لأنيوحناالقديسيحتب!ما،الآبب!لامينطقالذيوهو،!لمتهوهو

)رادةعنمختلفةليستالإبنارادةلأناللإ:"162.بلآيميتفغاللةآزشمقةالذى

والابن.الروحجرهررحدهمعنييحمللاالرناليوالفعل4"ا،ع*غ،علم!ا"ثزك

الروحللالحارج،مناللهأمورنحنتاتيا،كصاحارحهمنلهئمطيولاالذاقيالابنروحهو"الررح.كيرل!قيقرل161

واحد".كليوافقكحاالآبمنويوزعالقديينإلميبانالال!وبواسطةالآب!هوتمائاكصابالطيعةيخهكالن

.952صالابقالمرحمعيوحنا.إنجيلضرح

الروحعلاقةعلى.واضح.كحالتثيدهيالحومر،!والاسالآ!وحدهئبنالتىالآيةجمذهالاصتهاد3،34:يو!16

الابىثلطيمتهحسبتدوسفهووبالتاليالالن،روح"هوانإدالجوهر!أيضئامعهواحدهوإذلالابنالقدس

شلهوهو،فبههوالذانالهإنيعلمفالآب"إذا:فبفرلالآيةلهدهالعبقاللاهونالمحنى.كبرل!قوبرحتمائا".

الهاعنىغلرئ!وليرابىانهويحز!،صاهضىءولاواحد""نحىالبارةمعىموهذاأناعتقديأ!لالطيعةتمائا

لأنالبنوةاسم..كرامةلمحزد-حاملأوليرالخاصحرهرهذاتمنالهاعنينحلوثاوليرالحاص،حوهرهذاتص

الالن.كمافيكاننوالآب،ابنهفيكاطةرؤيةئريالآ!ألىحتى،لهالخاصاالدتيقةصررتههوالابرأنيعر!الآب

مروالدي،ذاتهفيالابنلهالذىوهوالأدراكتفوقبكييةبالطيحةخلالهمنيثعالالنبحعلالذكماموالآبالى

!.كرلقالىالملاحظومن.2اصاالابقالمرحعيوحا.إنجيلشرحالجوهر".نصلهماأنلسبالالنلطأي!ا

القدر.بالروحالابرعلاتةحهةسهاايفيرنفىيعطي
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لساي!ا)االطا

هوالقدسرالروحلآنالمسيحب!لامينطقالقدسفالروحوبالمثل،الآبالقه

فروحوبالتالي.المسيحومجد!لاممعيتطابقانهماومجدهو!لامه،روحه

بطريقةبل،معهالخارجيةالعلاقةبحسبأوبالاشتراكليس،قدوسهوالإبن

إنساتاالإنسانئدعىأنوالجهلالحماقةمنأنهو!ما.الطبيعةحسبحقيقية

،الشديدةالحماقةمني!ونه!ذاآخر.شيءآنهعليئدزكل!نحقيقئا

وأنطبيعتهحسبقدوس!ونهمنيجزدوهلنروخاالقدسالروحيدعوأن

مثلماسموهآومجدهعلييدللااسمهلأن.آخريخلائقطبيعةضمنيحسبوه

الوجودإليجاءتالتيلل!ائناتبالنسبة،""ربوبيةآو"عرش"،""بداية!لمة

يدلمثلما،جوهرهنوععلي.مابطرلقة-يدل-مؤشرهول!ن،بواسطته

هذا،الآبالفهندعوفعندما.الإبنعلي"ابن"واسمالآبعلي"أب"اس!ا

ندعوعندماوأيضاواضخاف!زئاتهؤزاهذاي!ون،آبإنهنعتقدلاولن

وعدمبالجهلاتهامهممنهؤلاءيهربف!يفإبن.إنهنقولولاإبئاالإبن

لأنه،الطبيعةحسبلهالتيقداستهعنالروحيعزلواأنتجرأواإذالمعرفة

هوأيضافالروحالطبيعةحسبقدوسهوالفهأنوطالما؟قدوسبالحقيقةهو

يونأنيمن!يفإذنفيه.!ائنوهومنهينبثقأنهومعروفقدوس

مرضىهؤلاءي!ونلا!يفأوالجوهر؟حمشافرقاآعني،فرقبينهما

الطبيعةتأتيوبهبواسطتهققالخلائقضمنيحسبونوهموالتوانيبالاهمال

نأيم!نلاخليقة!لمنأسصهوفنلأنا؟63داخلنافيلتسنالإلية

صحيح؟غيرهوأقولماأنآمفيه.الخليقةتشترك

جذا.صحيحهوبلإرميا:

الحقيقية؟الح!مةهوبالحريأوح!يمهوالفهليسآإذن؟ماذاأم:حيرلس

هذا؟أناريمنو!يف:إرميا

يتلمونعندماح!ماءهؤلاءيصير!يف:فضلكمنليوقلحيرلس:

حيم؟ب!لام

علىوالثديدلعوصاوععلهحلاأ!سالفدلرالروحأص!يةالاظهارهداحواسهكيرلر.ث!،ول:ألص2رحعا"

الفدص-الروحكار"فلرأثاجوستلعرمحىأوألطر!6االمقالدايةلىد!ها:أرصؤار!الحقمةهدد

إلاحيثالأ!ميةالطيةصعرلا؟لكإرفإحاكلحلو:أكصدلاقدفإدكهالوامطتهاللهرايتزاكلاكادلمامحلوفا،

!73..السالقالمرحع.الفدسالروحعرالرلائلليها".لزكلم
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ئبهـللل!للفابسأالنالنانحالا)حا

واضح.هو!ماالحمةطرلقعنإرميا:

فبالضرورة،الحمةيقبللمنح!مةئيطىالروح!انإنإذنحيرلس:

الفه.هوي!ونإنهسابقاقلناوقد!ذلك.وئدعىالحمةهوي!ون

ح!ماءهموالملائ!ةأيضاالبشرأنطالماإذنتقولونماذاإرميا:

لآخرلن؟حمةيعطواآنويستطيعون

أنهميقالالذينلأولئكح!مةصديقييايقذمونلال!نهمحيرلس:

علومهمفيمشار!ينيجعلونهمبلالفه.يفعلمثلماآخرينمنح!مةينالون

فخائا"الإنجيلفيجاءماإنوأقولبالتأ!يدضيفأأنيمننيوآنا.الجيدة

القهيفعلهمايفعلالقدسوالروح.للقديسينيحدثلمانبؤةبمثابةأنهآغطوا"164

معهالشر!ةيعطيهبأنمالشخصذاتهيهئاعندماأنهحتى،مماثلةبطرلقة

16.فيههاتيالذعملهبواسطةح!يفابالتأ!يديجعلهفإنه،داخلهفيرسمن

!قيالفهفإنلهذا.الإنسانهذاداخلجؤلهفعل!لالفائقةبطبيعتهويملأ

ؤأضغأآؤأخزشيضنغقنآؤففا؟يلإن!انيضقغ"قنالنبيلموسىقالالقدرة

الزث؟"166.أتافؤأقاأغقى؟أؤبضيزا

!ؤ"ف!ئولثالأنبياءأحدلسانعلياليهودلجمعقالآخرموضعوفي

هذاؤلآ،الشئغمباهذ!فغشأأخزىؤيبثيفا؟خزىأئممينبماأيدويإني:"الئافوسيى

بالألسنةالت!لم!انالرسلأعمالسفروفيالزلث"168.يقول،لي167يشفغوق

ائقذسيى،الروحمقالخميغ"ؤافتلأمتوبلأنهالروحفعلطرلقعنيتم

!مايتطقوا"916.أنالزوخآغطافغنحقاأخزىيأئسينبمايتقفوقؤائتذأوا

نأينبغيلاإنهوالملوكللولاهسيقذمون!انواالذينلتلاميذهقالالمسيحأن

ؤالشلآطينؤالزؤشاءنجايمالىإقذفو!غؤقتىتهتموا"فلافأوصاهميخافوا

لوميته.9يئهدالدقيالمملدا،-له،يومررتقلموسرالقد!-الرو!عص!علىكيردرثبركراحرى،تزة1+:

114.حر::1

كبرل!..ثاصعصلهاادشالمحطرطةو.تؤمرن167

.41:21كوا168

.،؟2أع6!ا
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لساب!ا)االط!

لسانسآعطيىلأني،تفوئون"017يقاأؤتختخوقبفاآؤ!يفتفتفواقلآ

قدالوعدهذاإنالمقدسال!تابويذ!ر17اوطبيعتهقوتهفيالقدسالرو!

زوختبنائمتفمينأئئغتشتغ"لأنقالنفسهالمسيحلأنالقديسينمعتحقق

الروحأنأحديتضورأنيم!نإذنف!يففيا"172.يت!فغاقذيأييغ

تخ!مالتيالح!مةقنوأدنيالفائقةالطبيعةمنأقلوانهومصنوعمخلوق

قني!ونآنيمنو!يفالح!مة؟هوبالتأ!يدالفهأنمع،الآخرلن

الفه،يعرفونلاقنضمنمحسوئا،الفهأعماقحتىويفحصشيء!ليعرف

لأن"وضوحب!ليقولالمخقصأنمعبالعبيديليقبمجدبواسطتناوئمجد

ل!الطبيعةبحسبيعرفالروحأنطالماإذنشئذة"173.يغقلقايغقغلآائغئذ

ققو!يف9الخلائق!لمنأسمىهويونلافيف،والسيدللربما

والإبنالآبالفهمعيحسبلاالجوهر،جهةمن،الخلائق!لمنأسمىهو

إمين.الأبدإلى،ذاتهالقدسالرو!معللآبالمجديليقوبهمعهالذي
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